
Fidalgo,M.                                                                                                La seguretat i salut en el treball al Principat d’Andorra.

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL: 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

TREBALL FINAL DE MÀSTER

LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL AL PRINCIPAT D’ANDORRA

Projectista: Montserrat Fidalgo Griñán

Director: Manuel Luque Parra

Convocatòria: Juny/Juliol 2018



Fidalgo,M.                                                                                     La seguretat i salut en el treball al Principat d’Andorra. 2



Fidalgo,M.                                                                                     La seguretat i salut en el treball al Principat d’Andorra. 3

Resum:

 En el present treball s’exposa la situació actual del Principat d’Andorra en matèria de prevenció

de riscos laborals. El treball s’estructura en cinc apartats en els quals és desenvolupa des de la

contextualització  del  país  en  matèria  d’accidents  de  treball,  la  normativa  aplicable,  la

jurisprudència  en seguretat  i  salut  laboral,  el  paper  del  Govern d’Andorra en l’execució  de la

prevenció de riscos laborals, i diverses entrevistes realitzades.

 En  el  primer  apartat  es  contextualitza  la  situació  actual  del  país.  S’inicia  amb  una  breu

contextualització de l’actualitat econòmica i social i del sistema judicial andorrà. Seguidament és

desenvolupen les dades de sinistralitat laboral a travès dels índex d’incidència comparats amb

Espanya, Alemanya i Finlàndia. Així com un anàlisis de les dades sobre prestacions per baixa

laboral causades per accident laboral o malaltia laboral.  En el segon apartat es desenvolupa la

legislació que regeix en matèria de seguretat i salut laboral. Des de la Llei 34/2008, de la seguretat

i la salut en el treball i els reglaments que desenvolupen dita llei. Tot seguit s’adjunten les idees

principals que recollia l’informe de Conclusions de 2017 emeses pel Comitè Europeu dels Drets

Socials sobre la la Carta Social Europea del Consell d’Europa ratificada per Andorra. Tot i que les

Conclusions de 2017 tracten diversos articles de la Carta Social Europea, ens centrem en aquells

articles que fan menció a la seguretat i la salt laboral.  En el tercer apartat s’analitzen diverses

sentències dictades per la Batllia d’Andorra i pel Tribunal Superior de Justícia sobre accidents

laborals. Tanmateix s’analitza la doctrina aplicable en els casos de prevenció de riscos laborals

que arriben als jutjats andorrans. És fa un incís al sistema de responsabilitats i a la càrrega de la

prova del sistema judicial espanyol per a poder comparar-lo amb la situació andorrana. 

 Per últim, en el quart apartat es centra en analitzar el paper del Govern d’Andorra davant de

posar en marxar la prevenció de riscos laborals a les empreses del país. Des de la Inspecció de

Treball,  el  control  de  les  malalties  professionals,  a  l’absència  de  campanyes  preventives.

Finalment  s’adjunten  les  entrevistes  realitzades  a  la  Caixa  Andorrana  de  Seguretat  Social,  a

l’assessora del Departament de Treball i Ocupació d’Andorra, i al Director de Seguretat, Higiene i

Medi Ambient de FEDA.

Paraules clau:  seguretat i salut en el treball,  prevenció de riscos laborals, Llei 34/2008, Carta

Social Europea, índex d’incidència, accidents de treball,  Batllia,  reglaments, Govern d’Andorra,

Departament de Treball i Ocupació. 
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Glossari:

Es detallen les abreviacions utilitzades en aquest treball:

AT: Accident de Treball

BOPA: Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

CASS: Caixa Andorrana de Seguretat Social

CNMP: Comissió Nacional de Malalties Professionals 

ESAW:  European Statistics on Accidents at  Work  (Estadístiques Europees sobre Accidents de

Treball)

EUROSTAT: Oficina Europea de Estadística

FEDA: Forces Elèctriques d’Andorra

Hble.: Honorable.

HUDOC: European Court of Human Rights (Tribunal Europeu dels Drets Humans)

INE: Instituto Nacional de Estadística

INSSBT: Institut Nacional de Seguretat Salut i Benestar al Treball 

ISO: International Organization for Standarization  (Organització Internacional de Normalització)

LRPL: Llei de Prevenció de Riscos Laborals

M.I.: Molt Ilustre. 

NTI: Nota Tècnica Informativa 

NTP: Nota Tècnica de Prevenció

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistemas de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional)

OIT: Organització Internacional del Treball

ORLA: Observatori de Riscos Laborals d’Andorra

SAAS: Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

STA: Servei de Telecomunicacions d’Andorra (Andorra Telecom)
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STC: Sentència del Tribunal de Corts

STSJ: Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra

STSJA: Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra

STSJC: Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, Sala Civil

STSJC: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

STSJM: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid

TC: Tribunal de Corts
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Prefaci:

El país europeu que més ha trigat en publicar una llei  específica sobre la seguretat i  la salut

laboral ha estat Andorra. Fins el 18 de desembre del 2008 no es va publicar la Llei 34/2008, de la

seguretat i la salut en el treball. Podem dir que el Principat d’Andorra ha estat l’últim país d’Europa

en publicar una llei de prevenció de riscos laborals. Juntament amb una absència de reglaments

en seguretat i salut laboral degut a aquesta tardança normativa. Tot això, sumat a que té la taxa de

sinistralitat més elevada d’Europa. També cal afegir la escassa doctrina judicial al voltant de la

prevenció de riscos laborals i l’absència de campanyes en seguretat i salut laboral impulsades pel

Govern d’Andorra. Tots aquests fets i altres circumstàncies detallades al llarg del present treball

han permès comprovar com el Principat d’Andorra es troba en una situació on cal que s’impulsin

nous reglaments, noves polítiques i noves campanyes per promoure la seguretat i la salut laboral i

integrar-la en totes les empreses del país. Però sobretot, reforçar la protecció del treballadors en

aquest àmbit. 

Per tot l’exposat anteriorment, s’ha considerat necessari desenvolupar un treball final de màster

que permet obtenir una visió de la situació actual d’Andorra en matèria de seguretat i salut laboral.
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Introducció:

Un dels  països  europeus  amb  més  sinistralitat  laboral  és  el  Principat  d’Andorra.  Analitzar  la

situació de la prevenció de riscos laborals és una qüestió necessària. Si bé és cert que és un tema

molt general, la llei de seguretat i salut en el treball es va publicar el 2008, força recent i endarrerit

si  ho  comparem  amb  la  resta  de  països  europeus.  Pràcticament  no  hi  ha  publicacions

acadèmiques que analitzin la situació actual i el desenvolupament de la prevenció de riscos al

Principat. La bibliografia acadèmica entorn a la seguretat i la salut laboral d’Andorra és escassa. Si

abordéssim aquest tema analitzant la prevenció de riscos laborals a Espanya ens trobaríem amb

força bibliografia acadèmica, publicacions i fins i tot amb l’Institut Nacional de Seguretat Salut i

Benestar al Treball (INSSBT), fet  que no succeeix a Andorra. És important contextualitzar que

gairebé no es disposa d’indústria, i el sector serveis prima per sobre del sector primari i secundari

amb diferència.

L'objectiu del projecte és mostrar quina és la realitat actual de la prevenció de riscos laborals a

Andorra. Tenint en compte la situació actual entorn als accidents de treball, la normativa publicada

en l’àmbit  de la seguretat i  la salut en el treball,  el compliment de la Carta Social Europea, la

situació jurídica i les sentències judicials entorn a la prevenció de riscos,  i les accions de Govern

per executar la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut laboral juntament amb el Servei d’Inspecció

de Treball. 

El projecte s’estructura en cinc apartats distribuïts en l'anàlisi del context andorrà, la legislació del

país sobre seguretat i salut laboral, les sentències jurídiques sobre accidents de treball dictades

pel  Tribunal  Superior  de Justícia d’Andorra i  pel  Tribunal  de Batlles,  el  Govern d’Andorra i  la

seguretat laboral i per últim diverses entrevistes vinculades al món de la prevenció d’Andorra. 

La metodologia emprada ha estat la recerca  i recopilació d’informació mitjançant els organismes

oficials del Principat d’Andorra. Fonamentalment el Govern d’Andorra, el Departament de Treball i

Ocupació, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 
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1. Contextualització del Principat d’Andorra:

En aquest apartat contextualitzarem la situació d’Andorra entorn als accidents laborals però abans

és interessant donar una petita pinzellada sobre les xifres del país, que permetran entendre la

situació real i actual.

El país de la neu disposa d’unes característiques peculiars a la resta de països europeus. És

tracta d’una país amb unes dimensions molt reduïdes, 482 km2 i amb un total de 78.264 habitants1.

Els principals sectors de la economia són el sector serveis, seguit del sector de la construcció i

finalment  del  sector  primaria  basat  en  l’agricultura  i  la  ramaderia.  Si  analitzem  la  distribució

econòmica, el sector serveis té el pes més elevat fins a ocupar el 85,4% del teixit empresarial

d’Andorra i el 87,4% dels assalariats2. Pel que fa a la pertinença a Europa, forma part del Consell

d’Europa però no està dins la Unió Europea. No té ratificats els Convenis de la OIT però poden ser

invocades en els processos judicials i s’utilitzen com a norma subsidiària a manca de regulació

davant dels Drets Socials. Per tant, li manca avançar i establir noves polítiques socials. Es va

començar un acord de negociació amb la Unió Europea el 2015, de tal manera que els estats

membres de la Unió puguin estar associats a l’Acord Schengen. Andorra té acords amb la Unió

Europea per a l’ús del euro. 

Pel  que  fa  a  la  situació  actual  de  la  prevenció  de  riscos  laborals  al  Principat  d’Andorra  és

interessant mostrar la següent Resolució del Consell General. En concret, segons la Resolució

aprovada pel Consell General el 15 de setembre de 20173 és reconeix que l’índex de sinistralitat

laboral d’Andorra el 2017 és del 3,2%. Respecte a la sinistralitat laboral, ha augmentat en un 6,6%

el primer semestre de l’any. En quant als accidents laborals constatats, n’hi ha hagut 1.014 que

han acabat amb baixes laborals. La mitjana de duració de les baixes laborals és de 42 dies. Es

reconeix  que  no  es  disposa  d’estudis  profunds  que  analitzin  aquest  fenomen.  Així  com  la

necessitat  d’actuar  per  fomentar  la  prevenció  i  conscienciació  tant  a  empresaris  com  a

treballadors. Per tot això, el Consell General encomana al Govern d’Andorra la necessitat de dur a

1 Dades  de  la  població  a  2016  (p.45).  Andorra  en  Xifres,  2017.  Govern  d’Andorra.  Recuperat  de:
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Andorra%20en%20Xifres_cat.pdf  

2 Dades del 2016. Íbidem, p.61. 

3     Resolucions aprovades en sessió del Consell General del dia 15 de setembre de 2017. Consell 
General. Principat d’Andorra. Control i impuls de l’acció política i de Govern. Recuperat de: 
http://www.consellgeneral.ad/ca/activitat-parlamentaria/control-i-impuls-de-laccio-politica-i-de-govern/debats-

http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Andorra%20en%20Xifres_cat.pdf
http://www.consellgeneral.ad/ca/activitat-parlamentaria/control-i-impuls-de-laccio-politica-i-de-govern/debats-dorientacio-politica/copy_of_vi-legislatura-2011-2015/any-2017/resolucions-aprovades-en-sessio-del-consell-general-del-dia-9-d2019octubre-del-2015
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terme un estudi exhaustiu que analitzi quines són les causes de la sinistralitat laboral del país i dur

a terme un Pla d’acció que disminueixi l’índex de sinistralitat laboral. 

1.1.Dades econòmiques i laborals: 

Distribució dels assalariats segons el sector d’ocupació4: 

El següent gràfic ens mostra les   la distribució dels assalariats segons el sector econòmic. El

sector  principal és el  sector serveis,  seguit  de la construcció i  la indústria,  per últim el  sector

primari. 

4 Dades  de  la  població  a  2016  (49).  Andorra  en  Xifres,  2017.  Govern  d’Andorra.  Recuperat  de:
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Andorra%20en%20Xifres_cat.pdf 

http://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Publicacions/Andorra%20en%20Xifres_cat.pdf
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Llocs de treball segons el tipus d’activitat (Gener de 2018)  5  : 

Els principals sectors d’activitat laboral els encapçala el sector serveis, amb uns 9.855 treballadors

en el comerç i la reparació de vehicles a motor, uns 7.185 treballadors en l'hoteleria, uns 5.089 en

activitats socials i serveis personals (en educació i sanitat) i 3.073 en la construcció. El sector de la

construcció s’ha vist fortament afectat a causa de la crisi econòmica, ja que abans era el sector

secundari més potent al país. 

5 Departament d’Estadística (9 de maig 2018). Número de llocs de treball total. Mercat laboral.   Gener 2018. 

Recuperat.de:http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/banc_dades4.asplang=2&codi_tema=14&codi_divisio=835

&codi_subtemes=121 

Total llocs de treball: 49.803 treballadors
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http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/banc_dades4.asp?lang=2&codi_tema=14&codi_divisio=835&codi_subtemes=121
http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/banc_dades4.asp?lang=2&codi_tema=14&codi_divisio=835&codi_subtemes=121
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1.2.De la organització del sistema judicial:

Si volem entendre com s’apliquen les normes en seguretat i salut en el treball, és important definir

quin  és  el  sistema judicial  del  país.  El  sistema  judicial  d’Andorra  s’organitza  en  tres  òrgans

jurisdiccionals, el Tribunal de Batlles, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia. En el

darrer  òrgan judicial,  ens  trobem el  Tribunal  Superior  de Justícia  amb tres jurisdiccions:  Sala

d’afers  civils,  sala  d’afers  penals,  i  sala  dels  afers  contenciosos administratius  i  de  seguretat

social. 

                                       Organigrama del sistema judicial d’Andorra 6

6 Organigrama de  l’organització  judicial  al  Principat  d’Andorra,  extret  del  Quadríptic  de  la  Memòria  del  Consell
Superior de la Justícia pels anys 2017-2018. Recuperat de: file:///C:./Users/user/AppData/Local/Temp/QUADRIPTIC
%20MEM%C3%92RIA.pdf

      En l’annex 8.1 s’adjunta un organigrama del sistema judicial d’Andorra, és pot veure de manera conjunta i global el
funcionament de dit sistema judicial. 

file:///C:./Users/user/AppData/Local/Temp/QUADRIPTIC%20MEM%C3%92RIA.pdf
file:///C:./Users/user/AppData/Local/Temp/QUADRIPTIC%20MEM%C3%92RIA.pdf
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Quan es vol presentar una demanda per accident laboral, aquí no existeix la jurisdicció social, i cal

anar directament a la jurisdicció civil. Així, l’actuació davant la jurisdicció civil s’inicia mitjançant

una demanda judicial  davant  del  jutjat  civil.  S’actuarà  en primera instància  en  el  Tribunal  de

Batlles,  en  la  secció  civil  de  la  Batllia  d’Andorra.  En  cas  d’interposar  un  recurs  d’apel·lació

s’acudirà al Tribunal Superior de Justícia, a la Sala Civil com a segona instància. Es pot acudir al

Tribunal  Constitucional  d’Andorra  per  unificació  de  doctrina  (pràcticament  no  hi  ha  casos

d’accidents de treball que derivin al Tribunal Constitucional). El Consell Superior de la Justícia

d’Andorra és l’òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial del país. 

A banda de l’absència de jurisdicció social tampoc hi ha unificat el dret privat, no existeix cap codi

de procediment civil, ni cap codi de procediment Laboral. Una bona regulació laboral, i en concret

que asseguri el compliment i la defensa davant dels casos en seguretat i salut en el treball, es

regeix per un codi de procediment laboral.  En el  cas d’Andorra,  l’absència d’un òrgan judicial

social fa difícil l’aparició de dit procediment. Tanmateix, es disposa d’una jurisdicció civil que no té

un codi de procediment civil. El 18 d’abril de 2018 s’admet pel Consell de Ministres el projecte de

llei del Codi de procediment civil,  que està en tràmit de discussió parlamentària. Cal dir que la

justícia andorrana té les seves arrels en un sistema judicial medieval, que ha tingut molt de pes

fins fa relativament poc. 

1.3.Concepte d’accident laboral: 

Per  entendre  les  estadístiques  d’accidents  de  treball  que  es  desenvoluparan  en  les  pàgines

següents, cal definir quin és el concepte d’accident laboral que s’utilitza al Principat d’Andorra.

Segons la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut laboral, s’entén per accident laboral « tota lesió

corporal que es produeix per un fet violent i exterior sobrevingut en ocasió o per conseqüència de

la feina que es realitza. També, té consideració d’accident de treball el que pateixi el treballador

durant el trajecte d’anada o tornada de la feina. No es considera accident de treball el que es

produeix com a conseqüència de la imprudència temerària o el dol del treballador» (art. 3.k, llei

34/2008)7. També es considera accident laboral «les malalties, que no siguin professionals, que

contreu el treballador com a conseqüència de la realització del seu treball, sempre que s’acrediti

que aquesta malaltia té com a causa exclusiva l’execució d’aquest» (art. 123.4, llei 17/2008 de la

7 Aquest concepte d’accident de treball es recolza en la definició  desenvolupada en la Llei 17/2008, del 3 d’octubre,
de la seguretat social, en l’article 123 sobre l’accident laboral. 
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seguretat social). S’observa una similitud en alguns dels articles empleats en la llei 17/2008 de la

seguretat social respecte al Real Decret Legislatiu 8/2015 de la Llei General de la Seguretat Social

espanyola. 

Però, hi ha mancances en la regulació normativa andorrana respecte al concepte d’accidents de

treball si ho comparem amb la Llei General de la Seguretat Social espanyola. La llei 17/2008 de la

seguretat social andorrana no considera inclòs dins del concepte d’accident  laboral les següents

circumstàncies: «les malalties o defectes, patits amb anterioritat pel treballador, que s'agreugin

com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident» (art. 156.f, Llei General de la Seguretat

Social, RDLeg. 8/2015, Espanya, traduït). Tampoc es preveuen «les conseqüències de l’accident

que  resultin  modificades  en  la  seva  naturalesa,  duració,  gravetat  o  terminació  per  malaltia

intercurrent,  que  constitueixi  complicacions  derivades  del  procès  patològic  determinat  per

l’accident mateix o tinguin el seu origen en afeccions adquirides en el nou medi en que s’hagi

situat el pacient per a la seva curació» ( art. 156.g, Llei General de la Seguretat Social, Espanya,

traduït). 

No es preveu tampoc els accidents de treball «ocorreguts amb ocasió o per conseqüència de les

tasques  que,  tot  i  ser  diferents  a  les  del  seu  grup  professional,  executi  el  treballador  en

compliment de les ordres de l’empresari o espontàniament en interès del bon funcionament de

l’empresa»  (art.  156.c,Llei  General  de  la  Seguretat  Social,  Espanya,  traduït).  Ni  s’inclou  la

protecció del treballador davant d’un accident de treball que pugui ocórrer en el desenvolupament

de càrrecs electes de caràcter sindical, o bé al anar o tornar de lloc on es desenvolupen dites

funcions (art. 156.b, Llei General de la Seguretat Social, Espanya, traduït). A nivell d’accidents

laborals  tampoc  es  preveu  la  imprudència  professional  «que  sigui  conseqüència  de  l’exercici

habitual d’un treball i es derivi de la confiança que aquest inspira» (art.156.5.a,  Llei General de la

Seguretat  Social,  Espanya,  traduït);  ni   «la  concurrència  de  culpabilitat  civil  o  criminal  de

l’empresari, d’un company de feina de l’accidentat, o de un tercer, excepte que no guardi relació

alguna amb el treball» (art. 156.5.b,  Llei General de la Seguretat Social, Espanya, traduït). 

Es destaca de manera positiva, que s’inclouen dins del concepte d’accident laboral a Andorra tant

els treballadors assalariats com els treballadors per compte propi (art.1123.1, llei 17/2008). 
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1.4.Estadístiques d’accidents de treball:

Per poder analitzar correctament les estadístiques d’accidents de treball a Andorra cal tenir en

compte una sèrie de paràmetres:

a. Es computen com a accidents laborals tant els accidents ocorreguts durant la jornada laboral

com els accidents in itinere. 

b.  El  dia a partir  del  qual es considera accident  de treball.  A Andorra,  quan tens un accident

laboral, has de presentar el part de l’accident de treball tot i que no hagis causat la baixa laboral.

Aquest  fet  genera  que  la  CASS  computi  com  a  accident  laboral,  els  accidents  que  no  han

comportat  baixa laboral.  És la  única manera de que un treballador que ha tingut  un accident

laboral i  necessita un medicament,  li  entri  per la CASS. Això fa que es comencin a computar

accidents  laborals  que  en  altres  països  d’Europa  no  computarien  com  a  accidents  laborals

notificats a la seguretat social. 

c. Quan es produeix un accident de treball amb baixa laboral, els tres primers dies de baixa laboral

es comptabilitzen com a baixa laboral i van a càrrec de la Seguretat Social. La CASS paga la part

empresarial de les cotitzacions.

d. La consideració d’accident de treball no la dóna un metge especialista en medicina del treball.

Es realitza mitjançant un certificat mèdic oficial que dóna el metge o odontòleg que prescriu la

baixa mèdica de l’assegurat. Per tant la valoració és fa d’una forma diferent. Ja que a Andorra no

existeixen  les  Mútues  d’accidents  de  treball  i  malalties  professionals.  Qui  fa  el  primer

reconeixement de que és tracta d’un accident laboral és l’empresa.

e. Quan es produeix un accident de treball mortal, la CASS utilitza un criteri de temporalitat per a

que computi com a accident de treball mortal o com a accident no laboral mortal. Així, aquells
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accidents en que el treballador no ha mort en el moment del accident, no es consideren accidents

de treball mortal. 

Aquests paràmetres explicats anteriorment determinen els índex de sinistralitat laboral del país, ja

que en alguns aspectes la recollida de dades sobres els accidents de treball és fa i és considera

de forma diferent a altres països d’Europa. 

El portal de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social ha emès des del 2006 fins al 2017 les

dades anuals sobre els accidents laborals per sector d’activitat. A continuació s’exposa una taula

amb els accidents laborals mortals i  no mortals per any de comissió, de més recent (2017) a

menys recent (2006).

A Andorra,  com  hem  explicat  anteriorment  les  dades  dels  accidents  de  treball  inclouen  els

accidents durant  la  jornada laboral  i  els  accidents  in  itinere (còmput  dels  accidents de treball

totals). No hi ha dades publicades on es faci una separació entre accidents durant el transcurs de

la jornada de treball i els accidents in itnere produïts al anar o tornar de la feina. És per això, que

les dades utilitzades sobre accidents de treball a Espanya, Alemanya o Finlàndia han estat les

dades totals dels accidents de treball. Tot i que aquests països si que disposen de xifres concretes

publicades sobre els accidents in intnere i els accidents produïts durant la jornada laboral.



Taula comparativa dels accidents laborals i dels índex d’incidència  d’accidents laborals d’Andorra i Espanya entre 2016 i 2018: 

PAÍS ANDORRA ESPANYA

ANY Mitjana  total

d’assalariats8

Accidents

laborals

totals9

Accidents  laborals  amb

baixa10

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

Accidents

laborals

mortals11

índex

d’incidència

d’accidents

laborals

mortals

Mitjana  total

d’assalariats12

Accidents  laborals

totals13

Accidents

laborals  amb

baixa14

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

Accidents

laborals

mortals15

Índex  d’incidència

d’accidents  laborals

mortals

2018 

(Gener a Març).

49.067 1.445 666 1.357,32 0 0 18.874.200 312.693 142.621 755,63 103 0,54

2017

(Gener a Desmbre)

45.550 3.721 1.838 4.035,12 1 2,19 15.715.100 1.322.009 583.425 3.712,51 618 3,93

2016

(Gener a Desembre)

44.018 3.600 1.813 4.118,76 0 0 15.228.200 1.299.632 566235 3.718,33 629 4,13

8 Per calcular la mitjana d’assalariats total s’ha sumat la mitjana anual de treballadors assalariats i la mitjana anual de treballadors per compte propi. «Els assegurats actius es tracten una única vegada;
malgrat puguin tenir més d’un règim, no es doblen en el cas que siguin assalariats i comptes propis. S’assigna l’assegurat al règim on tingui la base de cotització més elevada». Les dades s’han extret
de les Estadístiques d’Extracció Mensual de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (març 2018). Persones assegurades per col·lectius. Persones assalariades i persones que realitzen una activitat
per compte propi (juny 2018). Recuperat:https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB052018%20Assalariats_0.pdf     
https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB052018%20Aut%C3%B2noms.pdf 

9 Les dades de referència són accidents de treball totals  (amb baixa i sense baixa) comptabilitzant els accidents durant la jornada laboral i els accidents in itinere. Les dades sobre els accidents de
treball a Andorra són del portal on-line de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, dins de les Estadístiques d’Extracció mensual sobre accidents laborals (10 de maig de 2018). Recuperat de:
https://www.cass.ad/estadistiques

10 Els accidents de treball amb baixa són els ocorreguts tant durant la jornada laboral com in itinere que hagin estat notificats amb baixa laboral. 
11 Els accidents de treball mortals totals, comptabilitzant els accidents de treball mortals durant la jornada laboral i els accidents in itinere. 
12 Total d’assalariats (sector públic i privat), inclou treballadors fixos i  eventuals, s’han expressat en milions, tot i que el INE ho expressa en unitats de milers de persones. Instituto Nacional de

Estadística (INE, 15 de maig 2018). Mercado laboral. Actividad, ocupación y paro. Encuesta de población activa. Resultados anuales. Media de los cuatro t rimestres del año. Ocupados. Asalariados
por tipo de sector. Recuperat de: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4960 

13 Les dades de referència són accidents de treball totals (amb baixa i sense baixa) comptabilitzant els accidents durant la jornada laboral i els accidents in itinere. S’ha procedit al sumatori de les dades
obtingudes dels accidents de treball amb baixa i sense baixa.  Les dades sobre els accidents de treball a Espanya són del Ministeri de Treball i Seguretat Social espanyol (10 de maig de 2018).
Subsecretaria  de  treball  i  seguretat  social.  Direcció  General  d’Estadística  i  Anàlisis  sociolaboral.  Estadística  dels  accidents  de  treball.  Recuperat  de:
http://www.empleo.gob.es/estadistic  as/eat/welcome.htm 

14 Els accidents de treball amb baixa, comptabilitzant els accidents amb baixa durant la jornada laboral i els accidents amb baixa in itinere. 
15 Les dades de referència són accidents de treball mortals en còmput total. Per tant, és comptabilitzen els accidents de treball mortals durant la jornada laboral i els accidents in itinere. 

https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB052018%20Assalariats_0.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4960
https://www.cass.ad/estadistiques
https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB052018%20Aut%C3%B2noms.pdf
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                      Taula: realització pròpia segons les dades adjuntades a peu de pàgina

En la present taula s’ha analitzat els accidents laborals i els accidents laborals mortals d’Andorra i

d’Espanya entre els anys 2016 fins a 2018. De tal manera que s’han pogut extreure  els índex

d’incidència  anual  d’accidents  laborals  i  d’accidents  laborals  mortals  d’ambdós  països.  Per

procedir  a  calcular  els  índex  d’incidència  dels  accidents  laborals  s’ha  utilitzat  el  nombre

d’accidents laborals amb baixa dividit pel nombre mig de treballadors assalariats, i posteriorment

s’ha multiplicat per 105. Mentre que el càlcul per obtenir l’índex d’incidència del accidents laborals

mortals s’ha utilitzat el nombre d’accidents laborals mortals dividit pel nombre mig de treballadors

assalariats i multiplicat per 105. S’ajunta a continuació la fórmula emprada pel càlcul dels índex

d’incidència: 

Índex d’incidència d’accidents laborals:

II= nº accidents laborals / nº mig de treballadors assalariats x 105

Índex d’incidència d’accidents laborals mortals: 

IIM= nº accidents laborals mortals / nº mig de treballadors assalariats x 105

De les dades obtingudes i  comparades en la  Taula comparativa dels accidents laborals i  dels

índex d’incidència  d’accidents laborals d’Andorra i Espanya entre 2016 i 2018 podem concloure

les següents afirmacions. Els índex d’incidència d’Andorra pel 2018 són de 1.357,32 accidents

laborals, en el 2017 ens trobem amb un índex d’incidència de 4.035,12 accidents laborals i el 2016

és de 4.118,76 accidents laborals per índex d’incidència. Tanmateix, el 2017 ens trobem amb un

accident de treball mortal fet que fa passar de un índex d’incidència d’accidents laborals mortals

de 2,19. Si ho comparem amb Espanya ens trobem amb un índex d’incidència el 2018 de 755,63

accidents laborals, de 3.712,51 accidents laborals per índex d’incidència el 2017 i de 3.718,33

accidents  laborals  el  2016.  Respecte  als  accidents  de  treball  mortals  ens  trobem  amb  103

accidents mortals el 2018, fet que suposa un índex d’incidència mortal de 0,54. Mentre que el

2017 ens trobem amb 618 accidents mortals, suposa un índex d’incidència mortal de 3,93. I el

2016 els accidents de treball mortals són 629, és a dir, un índex d’incidència mortal de 4,13. 
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Aquestes dades de sinistralitat laboral permeten concloure que els índex d’incidència d’accidents

laborals d’Andorra són superiors als índex d’incidència d’Espanya. El 2018 Andorra té un índex

d’incidència de 44,32% més que Espanya, el 2017 Andorra supera en 7,99% l’índex d’incidència

espanyol, i el 2016 l’índex d’incidència andorrà és d’un 9,72% superior al del país veí. Mentre que

els índex d’incidència mortal  són superiors a Espanya,  on ens trobem amb més accidents de

treball  mortals respecte a la mitjana d’assalariats espanyols.  Tot i  que el  2017, és produeix a

Andorra un accident mortal respecte a una mitjana de 45.550 treballadors, fet que genera un índex

d’incidència  mortal  del  2,19.  Comparat  amb  Espanya,  el  2017  es  produeixen  618  accidents

laborals mortals, amb un índex d’incidència d’accidents laborals mortals de 3,93. En aquest cas

Espanya supera Andorra amb un índex d’incidència de 44,27% accidents laborals mortals més.  

A continuació analitzem els índex d’incidència d’Andorra, Espanya, Alemanya i Finlàndia.



Taula comparativa dels accidents laborals i dels índex d’incidència  d’accidents laborals d’Andorra,Espanya, Alemanya i Finlàndia entre 2015 i 2009:  

PAÍS ANDORRA ESPANYA ALEMANYA FINLÀNDIA

ANY Mitjana

d’assalariats16

Accidents

laborals

totals17

Accidents

laborals

amb

baixa18

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

Accidents

laborals

mortals19

Índex

d’incidènci

a

d’accidents

laborals

mortals

Accidents

laborals

amb

baixa20

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

Accidents

laborals

mortals21

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

mortals

Accidents

laborals

amb baixa

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

Accidents

laborals

mortals

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

mortals

Accidents

laborals

amb baixa

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

Accidents

laborals

mortals

Índex

d’incidència

d’accidents

laborals

mortals

2015 43.007 3.432 1.650 3.836,58 0 0 413.756 2.767,5 344 2,3 844.541 1.812,27 450 0,97 42.069 1.726,39 35 1,44

2014 42.053 3.521 1.698 4.037,76 0 0 387.439 2.788,51 280 2,02 847.370 1.855,71 500 1,09 44.434 1.824,43 35 1,44

2013 41.180 3.464 1.664 4.040,76 0 0 370.176 2.580,57 270 1,88 852.061 1.900,01 444 0,99 47.432 1.930,71 22 0,9

2012 41.131 3.591 1.727 4.198,77 1 2,43 355.811 2.568,35 299 2,16 854.665 1.956,33 516 1,18 46.922 1.889,55 33 1,45

2011 42.272 3.725 1.748 4.135,12 0 0 445.462 3.054,89 365 2,5 886.849 2.058,34 507 1,18 52.902 2.138,61 33 1,33

2010 43.160 4.019 1.972 4.569,04 0 0 493.789 3.203,47 338 2,19 930.447 1.976,13 567 1,2 48.263 1.971,94 37 1,51

2009 44.104 4.403 2.158 4.892,98 5 11,33 535.456 3.545,74 390 2,58 860.797 1.855,67 489 1,05 46.306 1.884,45 32 1,3

16 Ídem, nota al peu 8. 
17 Ídem, nota al peu 9.
18 Ídem, nota al peu 10.
19 Ídem, nota al peu 11. 

20  Pels accidents laborals no mortals i les taxes d’incidència d’Espanya, Alemania i Finlàndia, entre 2015 fins a 2009, s’han extret les dades de la base de dades d’Eurostat. Eurostat (13 de maig 2018).  
Accidents at work (ESAW, 2008 onwards). Non-fatal accidents at work. Recuperat de: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

21 Pels accidents laborals mortals i les taxes d’incidència mortals d’Espanya, Alemania i Finlàndia, entre 2015 fins a 2009, s’han extret les dades de la base de dades d’Eurostat. Eurostat (13 de maig 
2018).  Accidents at work (ESAW, 2008 onwards). Fatal Accidents at work by NACE Rev. 2 activity Recuperat de:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_n2_02&lang=fr 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_n2_02&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://www.cass.ad/estadistiques
https://www.cass.ad/estadistiques
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Taula: realització pròpia segons les dades adjuntades a peu de pàgina

En la  taula  anterior  es  presenten  les  dades  d’accidents  laborals  i  accidents  laborals  mortals

d’Andorra juntament amb Espanya, Alemanya i Finlàndia entre els anys 2009 fins al 2015. Han

estat seleccionats aquests tres països per a fer la comparativa ja que permeten obtenir una visió

global de la sinistralitat  laboral a Europa segons les característiques de cadascun d’ells.  S’ha

seleccionat  Espanya per ser el  país veí del qual Andorra s’inspira per a l’elaboració de molta

normativa en seguretat i  salut laboral,  desprès s’ha triat  Alemanya per ser el  motor econòmic

d’Europa i finalment Finlàndia com un dels països nòrdics on més s’ha desenvolupat l’Estat del

benestar. 

Si analitzem els índex d’incidència d’accidents laborals ens trobem que Andorra és el país que té

els índex d’incidència d’accidents laborals més elevat, seguit  d’Espanya, Alemanya i Finlàndia.

Tant Alemanya com Finlàndia són els que tenen uns índex d’incidència d’accidents laborals molt

inferiors als d’Andorra i Espanya. De les dades analitzades, en el 2009 a Andorra és quan apareix

l’índex  d’incidència  d’accidents  laborals  més  elevats  4.892,98,  així  com  l’índex  d’incidència

d’accidents laborals mortals més elevat amb 11,3. Aquestes dades són les més elevades de la

sinistralitat  laboral andorrana. Aquest fet és degut a que en el 2009 és va produir al Principat

d’Andorra  un  dels  accidents  laborals  més  greus,  amb  un  total  de  5  morts  en  una  obra  de

construcció.

En síntesis, de les dades analitzades anteriorment podem extreure que Andorra té les dades de

sinistralitat  més elevades en comparació  amb els  països  analitzats.  Les dades de sinistralitat

laboral d’Andorra no estan publicades de manera oficial ni per la Caixa Andorrana de Seguretat

Social ni pel Govern d’Andorra ja sigui a travès del Departament d’Ocupació i Treball (Ministeri

d’Afers Social,  Justícia i  Interior) com del Ministeri de Salut.  És fonamental que un país tingui

publicades les seves dades de sinistralitat laboral de manera pública. 

Tal i com estableix la NTP 593 sobre la gestió integral dels accidents de treball22 «la recopilació

detallada de les dades que ofereix un accident laboral, és, doncs, una valuosa font d’informació

que  és  convenient  aprofitar  al  màxim.  Per  això  és  primordial  que  aquestes  dades  quedin

degudament  registrades,  ordenades  i  disposades  per  al  seu  posterior  anàlisis  estadístic  que

22 NTP 593: La gestión integral  de los accidentes de trabajo (II):  control  estadístico (2001).  Instituto Nacional  de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 
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oferirà informació del que es realment determinant del risc i permetrà establir accions preventives

o correctores»  (traduït  del castellà).  Per tant,  disposar de les dades de sinistralitat  de manera

pública 

seria una informació útil tant pels tècnics en prevenció de riscos laborals com per a la realització

de polítiques preventives per part  del Govern d’Andorra. A més, l’absència d’un informe anual

sobre la prevenció de riscos laborals al país juntament amb l’absència d’anàlisis de les dades de

sinistralitat laborals, no permeten dur a terme de manera adequada ni polítiques ni campanyes

vinculades a la seguretat i salut laboral. 

1.5.De  les  prestacions  econòmiques  per  incapacitat  laboral  (accidents  de  treball  i

malalties): 

Segons les dades recopilades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en els Estats

Financers  del  2017  s’aprecia  el  següent23.  La  despesa  de  les  prestacions  econòmiques  per

incapacitat laboral s’augmenten en l’exercici de 2017. En concret, la despesa salarial deguda a

accidents de treball durant l’exercici de 2017 és de 5.201.476 euros, respecte de l’exercici de l’any

anterior, 2016, que era de 5.060.150 euros. Doncs, es produeix un increment de la despesa per

risc d’accidents de treball del 2,8% durant l’exercici de 2017, respecte a l’exercici de 2016. En

quant als salaris per malaltia que paga la CASS és de 18.667.266 euros en l’exercici de 2017,

mentre que  la despesa de l’exercici de 2016 és de 17.940.416 euros. Aquest fet representa un

augment de les despeses per risc de malaltia  degudes a incapacitat laboral del 4,1%. Així mateix,

de les prestacions econòmiques per incapacitat laboral24, les despeses salarials per accident de

treball representen el 16% del total de prestacions econòmiques per incapacitat laboral, mentre

que les despeses salarials per malaltia representen el 58% respecte a la despesa total25. 

Respecte a la durada mitjana dels  accidents de treball  i  malalties per incapacitat  laboral,  ens

trobem amb un augment de la duració mitjana dels accidents laborals i  les malalties laborals.

Respecte a la durada mitjana dels aturs per accident de treball és de 59,4 dies el 2017 i de 58,7

dies el 2016. Així mateix, la durada mitjana dels aturs per malaltia són de 53,5 dies el 2017 i de

51,7 dies el 2016, aquestes xifres representen un 3% més en durada mitjana26. 

23 Caixa Andorrana de Seguretat Social (26 d’abril, 2018). Estadístiques. Estats Finaners, 2017 (Pendents d’aprovació
per  part  del  Consell  General) [arxiu  pdf]  (p.  15).  Recuperat  dehttps://www.cass.ad/sites/default/files/tr  amits/Estad
%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
24 Les prestacions econòmiques per incapacitat laboral inclouen els salaris per malaltia, els salaris per accident de
treball, els salaris de maternitat i la cotització de la patronal per les prestacions salarials. 

25Veure annex 8.2 amb la taula  de les despeses per prestacions econòmiques derivades d’incapacitat laboral.

https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
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A partir del març de 2017 s’ha implementat un sistema de  comunicació dels accidents laborals via

electrònica, mitjançant el sistema e-CASS27.  Les empreses que tingui el certificat digital poden

tramitar les declaracions dels accidents de treball. El servei ha sigut acceptat pels empresaris fins

al  punt  de que  a  partir  del  març  de  2017  fins  al  desembre  del  2017  s’augmenta  el  nombre

d’empresaris  que  prefereixen  declarar  els  accidents  laborals  via  electrònica  i  no  de  forma

presencial. Durant el març del 2017 el percentatge de declaracions per via digital és del 22,5%

(103 treballadors) mentre que per via presencial  és del 77,5% (355 treballadors),  en canvi,  al

desembre del 2017, el percentatge de declaracions on-line és del 57,5% (169 treballadors) i per

via presencial és del 42,5% (125 treballadors). En termes totals, les declaracions digitals durant

l’any 2017 representen el 28,3% (1.053 treballadors) i les declaracions presencial representen el

71,7% (2.673 treballadors)28. Aquestes dades són força significatives ja que mostren una bona

acceptació per part del sector empresarial de declarar de forma més ràpida i còmoda els accidents

de treball. Possiblement, el nombre d’empresaris que decideixin declarar els accidents laborals de

forma digital vagi en augment en els propers anys29. 

L’any 2016 és van declarar 3.600 accidents de treball30, respecte del 2017 que es declaren un total

de 3.721 accidents de treball.  Podria estar relacionat aquest augment de les notificacions dels

accidents de treball amb la millora del sistema de declaració dels accidents laborals mitjançant el

sistema e-CASS? Tal i com es reflecteix en els Estats Financers de 2017 (CASS, p.23) «es passa

decididament de l’atenció presencial cap a la tramitació per internet, una millora substancial que

evita que les empreses s’hagin de desplaçar i puguin realitzar el tràmit a qualsevol hora del dia».   

Tot  i  facilitar  la  declaració  dels  accidents  de  treball  per  part  del  empresaris,  l’augment  dels

accidents de treball en el 2017 és una dada preocupant. L’índex de sinistralitat laboral el 2017 era

d’un  3,2%,  és  a  dir  més  de  cada  3  treballadors  de  100  tenen  un  accident  de  treball.  Les

declaracions del Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot considera que aquesta

xifra és deguda a que «ha transcorregut poc temps des de l’aplicació de la llei de prevenció de

26 Caixa Andorrana de Seguretat Social (26 d’abril, 2018). Estadístiques. Estats Finaners, 2017 (Pendents d’aprovació
per  part  del  Consell  General) [arxiu  pdf]  (p.  38).  Recuperat  dehttps://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Es  tad
%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
27Portal de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social per realitzar tràmits on-line. Caixa Andorrana de Seguretat Social
(3 de maig de 2018). Certificat Digital. Recuperat de: https://www.cass.ad/acces-cass-online-empresaris 
28Caixa Andorrana de Seguretat Social (5 d’abril, 2018). Estadístiques. Estats Finaners, 2017 . Principals activitats de
gestió.  Atenció a l’assegurat.  (Pendents d’aprovació  per  part  del  Consell  General) [arxiu  pdf]  (p.23).  Recuperat  de
https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%2  0%20Financers%20CASS
%202017.pdf

29 Veure annex 8.3, s’adjunta una taula i un gràfic amb les xifres sobre notificacions d’accidents de treball.

30Caixa Andorrana de Seguretat Social (9 de març de 2018). Estadístiques. Estats Finaners. 2016. Indicadors d’activitat
de gestió i atenció a l’afiliat durant 2016. (Pendents d’aprovació per part del Consell General) [arxiu pdf] (p.14)

https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
https://www.cass.ad/acces-cass-online-empresaris
https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
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riscos laborals  que va entrar  en vigor  el  2013 i  que,  per tant,  encara hi  ha «poca cultura de

prevenció» i «falta de consciència». Així mateix, ho va atribuir al fet que les prestacions socials en

cas d’un accident laboral són superiors a les dels accidents comuns i a més no comporta cap

efecte negatiu per a les empreses»31. 

El  Ministre,  Sr.  Xavier  Espot,  reconeix  que la  llei  de  prevenció  entra  en vigor  el  2013,   tot  i

l’aprovació pel Consell General de la Llei 34/2008, del 18 de desembre de 2008, de la seguretat i

salut en el treball, publicada al BOPA el 21 de gener de 2009. Cal constatar que en la disposició

transitòria primera de la  Llei 34/2008,  es dona un termini de tres anys a les empreses per a

realitzar l’avaluació inicial  i  general dels riscos per a la seguretat  i  la salut  dels treballadors32.

Doncs, el 2013 les empreses ja haurien d’haver realitzat l’avaluació inicial i general dels riscos,

adaptar la seva organització al compliment de les obligacions formals i activitats preventives sense

perjudici  de  que  es  prenguin  les  mesures  de  seguretat  col·lectives  i  individuals  necessàries.

Tanmateix, el Comitè Europeu de Drets Socials en les  Conclusions de 2017 33 estableix que a

Andorra, des de l’abril de 2013 totes les empreses ja han de disposar d’un servei de protecció i

prevenció. És  en aquest període de 2013 en que el Servei d’Inspecció de Treball duu a terme la

informació i  divulgació de la  nova llei,  i  des de mitjans de 2014 fins a 2015 que es controla

l’aplicació de la Llei 34/2008 a les empreses per part d’Inspecció de Treball34.  Per tant, l’aplicació

recent i amb retard de la Llei 34/2008 no hauria de justificar l’elevat nombre d’accidents de treball

en el període de 2017, ja que ha transcorregut el termini suficient per a que el Govern posi en

marxa plans de control i reducció del nombre d’accidents laborals. 

31 Ídem.
32 La mateixa disposició transitòria (1), atorga un termini de quatre anys per a que les empreses puguin “adaptar la

seva organització al compliment de totes les especificitats establertes als articles 13,14,15,16,17,18,19,20 i 21 en
relació  amb l’activitat  preventiva i  les obligacions formals  que se’n deriven,  sense perjudici  del  compliment de
l’obligació de prendre totes les mesures de seguretat col·lectives i individuals necessàries per protegir la seguretat i
la salut dels treballadors”.           Així  mateix,  la  disposició  transitòria  segona (2)  estableix  que “ les
disposicions previstes en els articles 22,23, 24, 25, 26, 27 i 28 entraran en vigor en el termini de dos anys, a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei”. 

33 HUDOC European Social Charter (27 d’abril 2018). Charte sociale européenne. Comité européen des Droits sociaux.
Conclusions  2017.  Article  3.4.  Andorre.  Gener  2018  (p.  4)  Recuperat  de:
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf  library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pd
f
34 HUDOC European Social Charter (27 d’abril 2018). Charte sociale européenne. Comité européen des Droits sociaux.
Conclusions  2017.  Objectif  général  de  la  politique  .  Andorre.  Gener  2018  (p.  8)  Recuperat  de:
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf  library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pd
f

http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
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2.La Seguretat i la Salut laboral al Principat:

2.1. De la normativa preventiva:

Quan analitzem la normativa preventiva del Principat d’Andorra, cal aturar-nos en un primer pas

davant de la Carta Magna. Dins  de la Constitució Andorrana ens trobem amb l’article 1935 el qual

reconeix els drets dels treballadors i empresaris a defensar els seus interessos, l’article 2936 sobre

el dret al treball de qualsevol persona i l’article 3037 on  «es reconeix el dret a la protecció de la

salut» (Const., 1993). Són aquests articles i en especial, els articles 29 i 30 el pas previ a poder

garantir una regulació jurídica en el camp de la prevenció. El propi Consell General, en l’exposició

de motius de la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut en el treball considera aquests articles com

«un mandat constitucional que implica la necessitat de desenvolupar polítiques actives orientades

a aconseguir  la  màxima protecció  de  la  salut  i  la  integritat  física  dels  treballadors.  Aquestes

polítiques s’inscriuen en la voluntat de millorar les condicions de treball de forma harmonitzada

amb  la  resta  de  països  europeus».  Així  mateix,  «la  jurisprudència  dels  Tribunals  civils  i,

concretament,  de  la  Sala  civil  del  Tribunal  Superior  de  Justícia,  ha  integrat  el  postulat

constitucional» (Pastor Vilanova P., 2014, p.114). 

 

A banda de les referències constitucionals, quan Pastor Vilanova (2014, p.114) refereix a les fonts

del dret en matèria de protecció del treballador dins de la jurisprudència civil en destaca entre

altres  «els  convenis  aprovats  per  l’Organització  Internacional  del  Treball  (OIT)  en matèria  de

seguretat i salut en el treball i, finalment, les disposicions legals sectorials en vigor, actualment el

codi de relacions laborals i la llei de la seguretat i al salut en el treball».

35 “Els treballadors i els empresaris tenen dret a la defensa dels seus interessos econòmics i socials. La llei
regularà les condicions d'exercici d'aquest dret per garantir el funcionament dels serveis essencials de la
comunitat” (Constitució d’Andorra, 1993, art.19).

36 “Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al  
treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable 
de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades” (Constitució d’Andorra, 1993, art. 29). 

37 “Es reconeix el dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats 
personals. Amb aquestes finalitats, l'Estat garantirà un sistema de Seguretat Social (Constitució d’Andorra, 
1993, art. 30)”.
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Així mateix, la Sentència del Tribunal de Corts  144-4/12 (STC-144-4/12 del 26 de juliol de 2017)

defineix que «en matèria de seguretat  en el  treball  són aplicables al  Principat  els  Convenis  i

Recomanacions de la OIT, en virtut del Decret dels Delegats Permanents de 15 de gener de 1974,

la Llei 34/2008,del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, i en especial en el cas

d’autes l’aleshores vigent Reglament de construcció de 26 de febrer del 2003, com es refereix a

l’informe del Servei d’Inspecció de Treball» (p.8). 

Respecte dels Convenis i les Recomanacions de la OIT, Andorra no ha ratificat cap Conveni de la

OIT però «les lleis i els reglaments nacionals fan referència a l’aplicació de les normes de la OIT

en matèria  de seguretat  i  de  salut  al  treball  amb un caràcter  subsidiari  i,  particularment,  les

normes de la OIT poden ser invocades en tots els processos judicials (penal, administratiu o civil) i

els tribunals ho tenen en compte en les seves decisions»38. Doncs, la Llei 34/2008 té referències

en les normes de la OIT vinculades a la seguretat i salut laboral així com en la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals d’Espanya, 1/1995. Així en la Llei 34/2008, la disposició addicional primera

estableix que «mentre no es regulin amb normativa pròpia les activitats que ho requereixin, en

matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  és  aplicable  subsidiàriament  la  normativa  de

l’Organització  Internacional  del  Treball  (OIT)».  També  veiem  com  la  normativa  andorrana  fa

referència a les mesures preventives establertes per la OIT en el Codi de relacions laborals 39. En

concret en l’article 74 sobre la prestació de l’empresa, fa al·lusió a la importància del compliment

de les mesures establertes per la OIT40.  Tanmateix l’article 3.f sobre jerarquia normativa del Codi

de relacions laborals d’Andorra,  estableix que «en matèria de seguretat i salut en el treball, a

manca de regulació expressa, tenen caràcter supletori les disposicions dels convenis aprovats per

l’Organització Internacional del Treball (OIT)». 

Així, en cas d’accident de treball, tot i que no estigui regulat un risc de manera específica a travès

del reglament específic, el tècnic de prevenció o en el seu cas l’empresari, s’hauran de remetre a

la normativa de la OIT. Ja que, si hi hagués un accident de treball el Batlle podria argumentar que

tu tenies coneixement de que existia una normativa que regulava determinat risc. 

38 Comitè  Europeu  (2017).  Conclusions  2017,  Andorra.  Carta  Social  Europea  (p.12).  Recuperat  de  :
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdflibrary=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FR
E.pdf 

39Decret  legislatiu  del  30 de  maig  de  2018 de  publicació  del  text  refós  de  la  Llei  35/2008 del  18  de

desembre, del Codi de relacions laborals (BOPA, núm. 35, any 2018, del 6 de juny de 2018).

40 L’article 74 del Codi de relacions laborals estableix que «L'empresa està obligada , ... , a complir amb les
mesures de seguretat i salut en el treball pertinents, i en tot cas, les mesures establertes per la OIT». 

http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
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També el Codi de Relacions Laborals d’Andorra estableix les bases sobre la seguretat i salut en el

treball, on reconeix la obligatorietat de complir-la tant per empresaris com per a treballadors (art.

52  de  la  seguretat  i  salut  en  el  treball,  entre  d’altres  articles),  característiques  que  seran

desenvolupades en la  Llei  34/2008,  de la  seguretat  i  la salut  en el  treball.  El  primer Codi de

Relacions Laborals va publicar-se el 2008, i s’ha modificat el 2018 amb el Decret legislatiu del 30

de maig de 2018 de publicació del text refós de la Llei 35/2008 del 18 de desembre, del Codi de

relacions laborals (BOPA, núm. 35, any 2018, del 6 de juny de 2018).

2.1.2.Normativa preventiva: 

Anterior a la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut en el treball, ens podíem trobar preceptes que

fessin referència a la prevenció de riscos laborals en el Reglament Laboral aprovat el 17 de juliol i

el 22 de desembre de 1978, posteriorment modificat varies vegades en la Llei de modificació del

Reglament Laboral. La part segona, títol XI sobre condicions de seguretat i higiene en el treball

recollia les bases mínimes de la seguretat i la salut laboral del país. Aquest Reglament Laboral

recollia les disposicions mínimes en seguretat i salut laboral que hi havia a l’època, sobretot pels

treballs de la construcció (que era un dels sectors amb més risc). Tota aquesta regulació que sigui

més favorable davant la regulació en l’àmbit preventiu no és veuran afectades per la Llei 34/2008

(títol I, article 1, párr. 2, Llei 34/2008). En aquest cas, es manté d’aplicació el regulat entorn als

locals i llocs de treball. Però realment, ha estat la creació de la Llei 34/2008 que ha regulat de

manera uniforme tots aquells articles i totes aquelles situacions vinculades a la seguretat i la salut

laboral que calia legislar en una única llei. 

2.1.1.Llei 34/2008, de la seguretat i la salut en el treball.

La llei per excel·lència que regula la prevenció de riscos laborals és la Llei 34/2008 de la seguretat

i la salut en el treball (BOPA núm. 4, any 21, del 21 de gener del 2009). Aquesta llei s’estructura en

dos títols, d’una banda el títol I sobre disposicions generals i el títol II sobre responsabilitat i règim

administratiu sancionador. Dins del títol I hi ha articulats cinc capítols, el capítol primer sobre les

disposicions  generals  de la  llei  compost  pel  articles  1 a 4;  el  capítol  segon sobre els  drets  i

obligacions, i principis generals de la prevenció i la protecció compost dels articles 5 fins al 29; el

capítol tercer sobre la protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos que

es divideix en els articles 30 fins al 32; el capítol quart sobre obligacions dels treballadors integrat

pels articles  33 i 34; i finalment el capítol cinquè sobre les obligacions dels fabricants, importadors
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i  distribuïdors amb un únic  article,  el  35.  Pel  que respecta  al  títol  II,  està  estructurat  en dos

capítols. El primer capítol sobre infraccions i responsabilitat en l’àmbit de la prevenció amb els

articles  36  fins  al  41;  i  el  capítol  segons  sobre  sancions  integrat  pels  articles  42  fins  a  47.

Tanmateix la llei té incloses disposicions legals a final del text jurídic i  dos annexos, el primer

annex inclou les activitats perilloses, insalubres o nocives pels elements, processos o substàncies

que es manipulen; i l’annex segon sobre la classificació de les funcions i nivells de qualificació per

desenvolupar activitats preventives. 

L’objectiu de la llei 34/2008 és regular la seguretat i la salut laboral i equiparar aquesta normativa a

la  resta  de  regulacions  preventives  que  ens  trobem  a  Europa,  en  un  intent  de  seguir  els

estàndards europeus . Entenent «la prevenció i la protecció en matèria de seguretat i salut en el

treball...com un dret de la persona treballadora al qual segueix el deure correlatiu de l’empresa de

garantir-la en tots els aspectes relacionats amb el treball» (exposició de motius, p.6,  llei 34/2008).

La creació d’aquesta llei té per objectiu poder eliminar o disminuir els riscs de seguretat i de salut

als  quals  puguin  estar  exposats els  treballadors,  així  com els  possibles accidents de treball  i

malalties professionals que puguin existir. 

L’àmbit d’aplicació va dirigit a tots els sectors d’activitats excepte les funcions públiques del Servei

de  Policia,  el  Cos  Especial  de  Prevenció  i  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  determinades

actuacions del Servei de Duana i del Centre Penitenciari, i activitats específiques en els serveis de

protecció civil (art. 2.2, llei 34/2008).Pel que respecta al servei de la llar familiar, no serà aplicable

aquesta llei «sense perjudici de l’obligació del patró domèstic de vetllar, amb la diligència exigible,

perquè el  treball  de les persones empleades es desenvolupi  amb les condicions degudes de

seguretat i higiene» (art. 2.3, llei 34/2008). 

A continuació es desenvoluparan els drets, les obligacions i els principis generals de la prevenció i

la protecció a Andorra recollits en el Títol I de les Disposicions generals, capítol segon. Una de les

disposicions normatives fonamentals en seguretat i salut laboral és el que estableix l’article 5.1 on

«els treballadors tenen dret a una prevenció i protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el

treball.  En  correspondència  l’empresa  té  el  deure  de  garantir  la  seguretat  i  la  salut  dels

treballadors  en tots  els  aspectes  relacionats  amb el  treball».  D’aquest  precepte  en  neix  i  es

desenvolupen tant els drets com els deures de treballadors i empresaris. Per afavorir i reforçar

l’obligació  de  l’empresa  davant  la  prevenció  de  riscos  laborals  s’estipula  que  el  cost  de  les

mesures que puguin derivar-se del compliment d’aquesta normativa «no pot anar mai a càrrec de

la persona treballadora» (art.5.4, de la llei 34/2008, de la seguretat i la salut laboral). 
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Respecte a les obligacions dels empresaris a nivell general es destaca el deure de protecció dels

treballadors a la feina. Aquest deure de protecció és portarà a terme a través de la integració de la

prevenció i l’adopció de les mesures que es considerin necessàries. Quan es produeixin canvis en

l’empresa,  aquesta  haurà  d’adoptar  les  mesures  pertinents  (art.  6,  de  la  llei  34/2008,  de  la

seguretat i la salut laboral).  Les mesures pertinents que haurà d’adoptar l’empresa hauran de tenir

en  compte  els  principis  de  l’activitat  preventiva  regulats  en  l’article  7  de  la  llei  34/2008,  que

estableix: evitar els riscos (art. 7.1.a); si no poden evitar-se s’avaluaran dits riscos (art. 7.1.b); es

planificaran totes les actuacions preventives (art. 7.1.c); els riscos es combatran en el seu origen

(art.7.1.d); s’adaptarà el lloc de treball a la persona treballadora (art.7.1.e); es tindran en compte

els canvis produïts en la tècnica de treball (art.7.1.f), si hi ha quelcom perillós es substituirà per

allò que tingui poc a cap perill (art.7.1.g), es prioritzaran les mesures de protecció col·lectiva front

les mesures de protecció individual (art.7.1.h), les instruccions pel correcte desenvolupament de la

feina s’haurà de donar adequadament (art.7.1.i). 

Les  mesures  necessàries  que  ha  d’adoptar  l’empresa  per  garantir  una  correcta  i  adequada

seguretat i salut laboral són la informació, la formació, la consulta dels treballadors, la participació,

l’actuació en cas d’emergència i risc greu o imminent, i la vigilància de la salut. 

Dur a terme una planificació de l’activitat preventiva que es farà mitjançant una avaluació inicial i

general dels riscos (art. 8.1., de la llei 34/2008, de la seguretat i la salut laboral), que haurà de

actualitzar-se davant del canvi de les condicions de treball (art. 8.2, de la llei 34/2008).  Si es

produïssin  danys  a  la  salut  en  l’empresa,  aquesta  haurà  d’investigar-ne  les  causes  «amb la

finalitat d’eradicar-la o minimitzar-la i prendre les mesures de protecció adequades» (art. 8.5, de la

llei 34/2008).

Protegir als treballadors a través dels equips de treball i mitjans de protecció corresponents (art.

12 de la llei 34/2008). Els equips de treball seran els adequats (art. 12.a), el manteniment el faran

els treballadors que hi estiguin capacitats (12.c) i es faran servir equips de protecció individual

quan no puguin  reduir-se  els  riscos  o  per  la  natura  de dit  treball  que haurà  de proporcionar

l’empresari (12.d). 

La  formació  i  la  informació   és  obligatòria,  la  primera  formació  és  rebrà  davant  d’una  nova

contractació o bé quan es generin nous canvis que afectin les funcions, els equips de treball o les
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tecnologies emprades en el lloc de treball. Es formarà al treballador per tècnics especialitzats en

prevenció de riscos laborals o bé per l’empresari si té assumit la gestió de la prevenció de manera

pròpia, i  hauran de rebre dita formació en hores de treball

El  Servei  d’Inspecció  de  Treball  va  publicar  la  nota  tècnica  informativa  sobre  la  informació  i

formació dels treballadors41.  

Una bona formació i informació dels treballadors, serà l’eina clau per a la correcta coordinació

d’activitats preventives que es desenvolupen a continuació. La coordinació d’activitats preventives

és un dels supòsits que preveu la llei 34/2008 regulats en els articles 9, 10 i 11. Quan parlem de

coordinació i cooperació d’activitats preventives ens referim a la presència de treballadors de dues

o  més  empreses  que  concorren  en  el  mateix  centre  de  treball  (art.9.1  de  la  cooperació  i

coordinació d’activitats). 

Davant d’aquest supòsit serà necessària una coordinació de les activitats empresarials de totes

les empreses concurrents en aquell mateix centre de treball42. Per a una bona coordinació cal

prèviament distingir qui és l’empresari titular del centre de treball; «disposa de l’organització i la

gestió pròpia de l’empresa, i assumeix els riscos, les obligacions i les responsabilitats» (art.9.2.a);

de l’empresari principal com aquell «que assumeix contractualment davant l’empresari titular, amb

mitjans propis o aliens subcontractats, el compromís d’executar la totalitat o part de l’obra o el

servei amb subjecció al contracte» (art. 9.2.b). 

Tota empresa que sigui concurrent en un mateix centre de treball,  els empresaris concurrents,

tindran el deure de cooperar mitjançant la informació dels riscos específics de totes les activitats

que  es  duran a  terme en el  centre  de treball  (art.  10.1  de les  obligacions  de  les  empreses

concurrents en un centre de treball) abans de l’inici de les activitats o quan es produeixin canvis en

les  activitats  concurrents  (art.  10.2.a).  Aquestes  empreses  concurrents  tindran  el  deure  de

coordinació a través de mitjans de coordinació que estableixin el grau de perill de les activitats,

nombre de treballadors i durada (art. 10.3), dits mitjans de coordinació consistiran en designar els

encarregats  de  la  coordinació,  l’intercanvi  d’informació  i  donar  les  instruccions  corresponents

(10.4). Correspon a l’empresari titular establir els mitjans de coordinació (art. 10.7), informar els

empresaris concurrents i donar les instruccions corresponents sobre els riscos que hi puguin haver

41 És tracta de la Nota Tècnica Informativa núm. 3. Govern d’Andorra (2 de maig 2018). Departament de Treball.
Treball i Ocupació. Inspecció de Treball. Notes Tècniques Informatives. Recuperat de: https://www.treball.ad/notes-
tecniques-informatives 

42 Entenem centre de treball, com aquell “lloc físic, edificat o no, on els treballadors desenvolupen la seva activitat
laboral  i  on han de romandre o acedir per raó de la feina”  (art.3.c de les definicions,  de la llei  34/2008, de la
seguretat i la salut laboral. 

https://www.treball.ad/notes-tecniques-informatives
https://www.treball.ad/notes-tecniques-informatives
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en el centre de treball (art.11.1.a). Mentre que l’empresari principal és qui haurà de vetllar per a

que  les  empreses  concurrents  compleixin  amb la  normativa  preventiva  (art.11.2.a),  sol·licitant

abans de l’inici  de  les  activitats  a  les  empreses contractades i  subcontractes  l’avaluació  dels

riscos, la planificació, la formació i informació específica del centre de treball als treballadors (art.

11.2.b). 

La  Inspecció  de  Treball  ha  desenvolupat  la  nota  tècnica  informativa  sobre  la  coordinació

d’activitats preventives per facilitar i millorar la gestió entre les empreses43. 

En quant als serveis de prevenció i protecció es poden seleccionar diverses modalitats segons el

tipus d’empresa. En microempreses i petites empreses (de fins a 10 treballadors) és el mateix

empresari  que pot  assumir aquesta modalitat.  En la nota tècnica informativa 1 sobre les molt

petites  i  petites  empreses  en  sectors  d’activitat  de  risc  baix  o  molt  baix  s’explica  la  gestió

preventiva que poden dur a terme dites empreses i quan han d’utilitzar un servei de prevenció44.

També és pot tenir contractat un servei de prevenció aliè. Les empreses poden optar també per un

servei de prevenció propi.  I  els empresaris podran designar treballadors com a encarregat en

seguretat i salut laboral segons el nombre de treballadors de l’empresa, entre 10 a 50 és pot

designar 1 encarregat (art. 14 sobre les modalitats organitzatives dels serveis de prevenció). 

La vigilància de a salut haurà de dur-se a terme en totes les empreses, tinguin servei de prevenció

propi, aliè o per assumpció del propi empresari. La nota tècnica informativa 4 sobre la vigilància de

la salut  específica com seran els exàmens de salut laboral45. Segons estableix dita nota tècnica

informativa, les proves mèdiques estaran condicionades i justificades als riscos detectats segons

el lloc de treball, d’acord amb l’avaluació de riscos. 

Per  garantir  una implicació  de tots  els  treballadors en l’empresa,  és  fonamental  el  paper  del

delegat de prevenció que «juntament amb l’empresari, la direcció o les persones encarregades,

han d’establir i aplicar les mesures de prevenció de riscos que siguin necessàries en l’activitat»

(exposició  de  motius,  4t paràgraf,  llei  34/2008).  Però  la  figura  del  delegat  de  prevenció  és

pràcticament invisible en la majoria de les empreses del país. Per a poder optar a un delegat de

prevenció cal abans haver escollit un delegat de personal, el qual «representa els treballadors en

43 Nota Tècnica Informativa 2. Ídem, nota al peu 42. 
44 Nota Tècnica Informativa 1. Ídem, nota al peu 42.
45 Nota Tècnica Informativa 4.Ídem, nota al peu 42.
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matèria de seguretat i salut en el treball» (art. 22.1 dels delegats de prevenció dels treballadors en

matèria de seguretat i salut en el treball, llei 34/2008). 

Per a que un grup de treballadors pugui disposar d’un delegat de personal cal que tingui almenys

de vint fins a cinquanta treballadors (art. 110, dels delegats de personal, del Codi de Relacions

Laborals). Si analitzem el tipus d’empreses que solen haver-hi al Principat, ens trobem amb que

predomina la micro, petita i mitjana empresa. Ja que el nombre d’empreses que tenen d’entre 1 a

5 treballadors és de 10.429 empreses mentre que el nombre de declarants que tenen de 11 a 25

treballadors és de 560 empreses, i només ens trobem amb 57 organitzacions que tenen més de

100 treballadors46. Per tant, una bona part de les empreses del país no disposen de delegats de

personal. Encara menys, ens trobarem amb Comitès de seguretat i salut laboral que per a poder

constituir-se  han  de  tenir  cent  o  més  treballadors  (art.  23,  comitè  de  seguretat  i  salut,   llei

34/2008). Podem extreure que la llei 34/2008 de la seguretat i la salut laboral no s’adapta a les

característiques laborals del país, els requisits basats en el nombre de treballadors per a poder

disposar d’un delegat de prevenció són massa elevats. El paper dels delegats de prevenció és

clau per millorar les actuacions en matèria preventiva i de cooperació entre treballadors en matèria

de seguretat  i  la  salut  laboral  (art.  24.1.a/b,  de les  competències  i  facultats  dels  delegats  de

prevenció, llei 34/2008), el paper d’un representant que és inexistent en la majoria d’empreses

andorranes. 

Pel que respecta a la protecció de treballadors especialment sensibles, coneguts com a TES, és

troben regulats en el títol I, capítol tercer sobre protecció dels treballadors especialment sensibles

a determinats riscos. Es desenvoluparan a continuació els casos en que un treballador pot ser

especialment sensibles per les seves característiques personals, estat biològic conegut o per una

discapacitat  física,  psíquica  o  sensorial  reconeguda.  Es  desenvolupen  els  treballadors

especialment  sensibles  en els  casos de maternitat  (art.31  sobre  protecció  de  la  maternitat)  i

menors d’edat (art. 32 sobre protecció dels menors).

En  el  títol  II  sobre  responsabilitat  i  règim  administratiu  sancionador  es  desenvolupen  les

infraccions i  responsabilitats en seguretat  i  salut  laboral  i  les sancions.  Pel  que respecta a la

responsabilitat  de  l’empresari  es  poden  derivar  accions  legals  a  nivell  administratiu,  essent

compatibles amb la responsabilitat penal i civil. Podria també generar-se responsabilitat solidària

davant  de  la  coordinació  d’activitats  preventives  entre  l’empresari  principal  i  les  empreses

46 La taula amb les dades completes per sector d’activitat es troba detallada en l’annex 8.4. CASS (8 de maig 2018).
Estadístiques. Dimensió de les empreses. Nombre de declarants per sector d’activitat. Any 2018. Febrer. Recuperat
de: file:///C:/Users/user/Downloads/RES%20Dimensi%C3%B3%20empreses%20201802.pdf 

file:///C:/Users/user/Downloads/RES%20Dimensi%C3%B3%20empreses%20201802.pdf
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subcontractistes. Les sancions que poden derivar-se de dites responsabilitats són sancions lleus,

greus o molt greus.

Per  últim  farem  referència  als  annexos  1  i  2  continguts  en  la  present  llei.  En  l’annex  1  es

desenvolupen les activitats considerades perilloses, insalubres i nocives. Així com, l’annex 2 sobre

la classificació dels nivell per al desplegament d’activitats preventives.

En conclusió, Andorra ha regulat la normativa en seguretat i salut laboral començat per la Llei

34/2008 fins als reglaments posteriors publicats, sota reflexos de les normes marc europees. La

idea  era  utilitzar  com  a  referència  les  normes  europees,  i  posteriorment  adaptar-se  a  les

necessitats reals del país i a les seves dimensions reduïdes. 

Tot i així és interessant remarcar com la llei 34/2008 és molt similar a la llei orgànica de seguretat i

salut  laboral  emprada a Espanya,  la  llei  31/1995,  de 8 de novembre,  de prevenció  de riscos

laborals (BOE, nº 269, del 10 de novembre de 1995). Es reprodueixen de maneta literal molts dels

articles.  Però  aquesta  reproducció literal,  o  bé la  manca d’una regulació normativa  específica

segons  el  volum  de  treballadors  i  empreses;  no  beneficia  als  treballadors  ni  s’adapta  a  les

condicions  laborals  reals  d’un  país  petit.  Com quan estableix  els  requisits  per  a  designar  un

delegat de personal o bé constituir un comitè de seguretat i salut laboral. Si bé a Espanya és pot

arribar a disposar d’un delegat de personal en empreses d’entre sis i  deu treballadors que ho

hagin decidit per majoria (art. 62.1, dels delegats de personal, Llei de l’Estatut dels Treballadors

2/2015, del 23 d’octubre, BOE, núm. 255, de 24 de octubre de 2015 ), i seran els delegats de

personal, delegats de prevenció en empreses de fins a trenta treballadors (art. 35, dels delegats

de prevenció, BOE, nº 269, del 10 de novembre de 1995). Mentre que al Principat, si no hi ha

almenys 20 treballadors  no es pot  disposar  de delegat  de prevenció.  Veiem com fins i  tot  la

normativa preventiva espanyola contempla el supòsit de disposar d’un delegat de prevenció en

micro empreses d’entre sis a deu treballadors. 

2.1.2. Reglaments en seguretat i salut laboral.

Els següents reglaments tenen per objectiu desenvolupar la llei 34/2008 de la seguretat i la salut

laboral  (BOPA núm.  4,  any 21,  del  21  de  gener  del  2009).  Tal  i  com estableix  la  disposició

addicional primera de la llei 34/2008 «el Govern ha de desenvolupar reglamentàriament aquesta

Llei després de consultar les organitzacions dels treballadors i empresaris». Afegeix a més en dita
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disposició  «mentre  no  es  regulin  amb  normativa  pròpia  les  activitats  que  ho  requereixin,  en

matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  és  aplicable  subsidiàriament  la  normativa  de

l’Organització Internacional del Treball». És regulen de manera reglamentària aquells «sectors de

l’activitat on, per raons de risc, és més aconsellable una actuació reglamentària, i més endavant

en els que tenen un index més baix de sinistralitat» (exposició de motius, 3r paràgraf, de la llei

34/2008). 

Els  següents  tres  reglaments  han  estat  publicats  el  3  d’octubre  del  2012  i  tenen  com  a

característica  principal  establir  els  mínims  reguladors  en  matèria  de  proteccions  col·lectives,

individuals  i  de  senyalització.  Matèries  que  anteriorment  no  estaven  desenvolupades  en  cap

reglament, i que la llei de prevenció mencionava, fet que feia necessari una imminent regulació. 

A) Reglament sobre els equips de protecció individual: Començant pel Reglament  regulador

de les  disposicions mínimes de seguretat i de salut en la  utilització dels equips de protecció

individual (BOPA núm. 50, any 24, del 10 d'octubre del 2012) , el Comitè Europeu dels Drets

Socials, en les Conclusions de 2017 el defineix com un reglament on es «defineix la noció d’equip

de protecció individual; un llistat d’exclusions; els criteris d’utilització que han d’aplicar-se quan els

riscos no poden ser evitats o limitats de forma suficient pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva

o per l’adopció de mesures, de mètodes o de procediments d’organització del treball; i un catàleg

de les obligacions que incumbeix als empresaris i als treballadors en relació a l’ús dels equips de

protecció individual» 47. Estableix les disposicions mínimes en la utilització del equips de protecció

individual. 

B) Reglament sobre la utilització dels equips de treball: El següent és el Reglament regulador

de les  disposicions mínimes de seguretat i de salut en la  utilització dels equips de treball (BOPA

núm. 50, any 24, del 10 d'octubre del 2012), de la mateix manera que l’anterior reglament,  el

Comitè Europeu dels Drets Socials el defineix com aquell que «fixa les mesures destinades a

promoure una millora de la seguretat i de la salut dels treballadors del sector privat i public durant

la utilització dels equips de treball, i determina les funcions i responsabilitats dels empresaris i dels

treballadors pel que fa a l’equip de treball»48. Estableix les disposicions mínimes alhora d’utilitzar

els equips de treball. 

47 HUDOC  European  Social  Charter  (27  d’abril  2018).  Charte  sociale  européenne.  Comité  européen  des  Droits
sociaux.  Conclusions  2017.  Andorre.  Gener  2018  (p.3).  Traduït  del  francès.  Recuperat  de:
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf  library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FR
E.pdf

48 Ídem. 

http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
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C) Reglament sobre la senyalització de seguretat i salut en el treball:  El darrer Reglament

publicat el 3 d’octubre de 2012, és el Reglament regulador de les disposicions mínimes en matèria

de senyalització de seguretat i de salut en el treball (BOPA núm. 50, any 24, del 10 d'octubre del

2012). En aquest cas, el Comitè Europeu dels Drets Socials explica que en aquest reglament

«especifica el  camp d’aplicació i  estableix  de forma expressa dos casos  sobre els  quals  no

s’aplica (la comercialització dels productes, els equips i les substàncies i preparacions perilloses,

així com la senyalització utilitzada per la regulació del tràfic de carretera i aeri, excepte si es tracta

de  dit  tràfic  sobre  el  lloc  de  treball).  A  més,  estableix  els  conceptes  de  diversos  tipus  de

senyalització de seguretat i de salut»49. 

Aquests tres reglaments, tal i com estableix l’Informe de Conclusions de 2017  del Comitè europeu

dels Drets Socials,  aquells riscos que no estiguin establerts de manera específica en aquests

reglaments es regeixen subsidiàriament per la reglamentació de la OIT (p.12). 

Altres reglaments que s’han aprovat en seguretat i salut aboral són els següents: 

D)   Reglament del control de l’activitat preventiva en empreses amb servei de prevenció

propi:S’ha  aprovat  el  30  de  maig  de  2018  el  Reglament  regulador  del  control  de  l’activitat

preventiva en empreses amb servei de prevenció propi (BOPA núm. 35, any 2018, del 6 de juny de

2018). Aquest reglament ha estat publicat amb molt retard, si tenim en compte que l’article 14 de

la Llei 34/2008, de la seguretat i la salut en el treball estableix l’obligació d’integrar un servei de

prevenció.  Des del 2008 en que es publica la Llei  34/2008 fins al  2018 en que es publica el

Reglament regulador en matèria dels serveis de prevenció propi, la mancança i el retard normatiu

són evidents. 

Tot i que s’ha aprovat el reglament regulador del control de l’activitat preventiva en empreses amb

servei de prevenció propi, no s’ha regulat encara el control de l’activitat preventiva en serveis de

prevenció aliè. Això afecta directament a com les empreses del país executen la prevenció de

riscos laborals. Ja que si legalment no hi ha regulades de quina manera els serveis de prevenció

aliè oferiran els seus serveis a les empreses, moltes vegades les organitzacions deixen de complir

amb la normativa perquè aquests SPA no els informes sobre les avaluacions de riscos que han de

49 Ibídem, pp. 3 i 4. 
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fer o els exàmens de salut, i és limiten a realitzar formacions en seguretat i salut laboral pels

treballadors. Tampoc existeixen auditories als serveis de prevenció aliè. 

E) Reglament sobre el contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats

preventives en matèria de seguretat i salut en el  treball: Ens trobem també Decret del 17-02-

2010 pel  qual  s’aprova el  Reglament  regulador  del  contingut  dels  programes de formació per

desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el  treball (BOPA núm. 10,

any 22, de 24/02/10). Així com el Decret del 21-07-2010 de modificació del Reglament regulador

del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de

seguretat i salut en el treball, de 21 de juliol de 2010 (BOPA núm. 42, any 22, de 28/07/10).

F) Reglament sobre seguretat i protecció de la salut en la construcció:  El Decret de l’1 de

desembre del 2010 d’aprovació del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres

de  construcció  (BOPA núm.  69,  any 22,  de  9/12/10) .Aquest  reglament  estableix  les  normes

relatives a la maquinaria emprada en construcció, equips de treball que tinguin el marcat CE. Les

primers disposicions sobre les obres de construcció ja les trobem en el Reglament Laboral de

1978. 

G)  Reglament  sobre  protecció  dels  treballadors  contra  els  riscos  relacionats  amb

l’exposició a l’amiant:  El  Decret  del  28-6-2017 d’aprovació  del  Reglament  regulador  de les

disposicions  mínimes  de  seguretat  i  de  salut  per  protegir  els  treballadors  contra  els  riscos

relacionats amb l’exposició a  l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant

o de materials que en continguin (BOPA, núm.43, any 2017, de 5/07/2017). Aquest Reglament

s’ha publicat el 2017 ja que a Andorra hi ha molt amiant en els edificis i calia una regulació alhora

de retirar-lo. Per la gravetat de la situació a la qual estan exposats els treballadors es va veure

necessari publicar aquest reglament. Tot i la seva tardança en publicar-se si ho comparem amb la

resta de països europeus.  Ja el  Comitè Europeu sol·licitava a Andorra la  necessitat  de crear

aquest reglament. 

H)  Reglament  dels  serveis  de  salut  laboral:   El  Decret  del  14-11-2012   d’aprovació  del

Reglament que regula els serveis de salut laboral, aprovat el 14 de novembre de 2012 (BOPA.,

núm.  57,  any 24,  del  21 de novembre del  2012)  els  quals  s’encarregaran de dur  a terme la

vigilància periòdica de l’estat de salut dels treballadors. Els serveis de salut laboral són els serveis

sanitaris pertanyents als serveis de prevenció. Desenvoluparan les activitats sanitàries  regulades 

https://www.bopa.ad/bopa/022010/Pagines/62052.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022010/Pagines/62052.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/022042/Pagines/66A82.aspx
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en l’article 3 del present Reglament (art. 3 de les activitats sanitàries dels serveis de salut laboral)

sota la responsabilitat d’un metge del treball: la vigilància de la salut dels treballadors (art.3.a), la

prevenció i promoció de la salut dels treballadors (art.3.b), la investigació dels problemes de salut

relacionats amb el treball i les seves causes (art. 3.c), l’assessorament, la formació i la informació

en  salut  laboral  de  les  empreses  i  els  seus  treballadors  (3.d),  els  primers  auxilis  i  l’atenció

d’urgència en cas d’estar ubicats dins les empreses (3.e). Pel que respecta als procediments per

dur  a  terme  les  activitats  de  vigilància  de  la  salut  es  duran  a  terme  seguint  «els  protocols

específics  reconeguts  i  avalats  internacionalment» (art.  4.d.  de la  vigilància  de la  salut  en el

treball). 

El Decret de l’11 de setembre de 2013 modifica el Reglament que regula els serveis de salut

laboral (B.O.P.A, núm 44, any 25, del 18 de setembre de 2013). Estableix la necessitat de efectuar

exàmens  de  salut  sobre  anàlisis  clínics  i  proves  de  radiodiagnòstic  en  centres  degudament

autoritzats per efectuar tals proves. 

Aquest Reglament es desenvolupa d’una manera clara i simple en la NTI 4 sobre vigilància de la

salut. Aquesta nota tècnica informativa permet desenvolupar i definir els serveis de salut laboral.

Els  exàmens de salut  són obligatoris  en activitats  perilloses,  treballadors menors,  treballadors

especialment sensibles, retorn a l’activitat laborals desprès de 6 mesos d’atur, i en els casos on

sigui indispensable per poder apreciar si hi ha riscos. 

I)  Absència  de  reglaments: Estan  pendents  d’aprovació  els  Reglaments  sobre  manipulació

manual  de  càrregues  i  el  reglament  sobre  el  treball  amb  equips  (incloent  les  pantalles  de

visualització)  i  el  reglament sobre els  llocs de treball,  segons el  que ha manifestat  el  Govern

d’Andorra en l’informe que va aportar al Comitè Europeu dels Drets Socials50. Tanmateix, tal i com

preveu l’informe de Conclusions de 2017 del Comitè Europeu en virtut de l’article 3.2 de la Carta

Social Europea s’han de preveure els reglaments que regulin l’estrès, les agressions i la violència

específica  al  treball,  i  en  particular  per  treballadors  que  es  troben  en  situacions  de  treball

atípiques51.  Ja que  no s’ha publicat  cap reglament sobre l’estrès,  les agressions i  la  violència

50 Així figura en les Conclusions de 2017 sobre el informe que va fer Andorra pel Comitè Europeu dels Drets Socials
en referència a la Carta Social Europea. Comitè Europeu (2017). Conclusions 2017, Andorra. Carta Social Europea
(p.12). Recuperat de: 
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdflibrary=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FR
E.pdf 

51 La manca d’aquest reglament ja havia estat previst en l’informe de Conclusions de 2013. HUDOC European Social
Charter (27 d’abril 2018).  Charte sociale européenne. Comité européen des Droits sociaux. Conclusions 2017.
Andorre. Gener 2018 (p.12 i 13). Recuperat: ídem. 

http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
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específica al treball. Tampoc queden protegits els riscos contra agents cancerígens o mutàgens,

agents físics,  químics,  biològics  i  utilització  de màquines.  Com afirma el  Comitè Europeu «la

reglamentació en matèria de salut i de seguretat al treball no satisfà l’obligació general de cobrir

de manera específica una gran majoria dels riscos enumerats en la introducció general» (traduït)52.

Si bé, la legislació en seguretat i salut laboral del país preveu que en cas d’absència de normativa

específica s’aplicara de manera subsidiària la normativa de la OIT. Les Conclusions de 2017 sobre

Andorra del Comitè Europeu consideren que l’obligació d’un Estat és garantir el dret a les normes

de seguretat i salut en el treball de la manera més alta possible (p.13), en virtut de l’article 3 de la

Carta Social  Europea. Això implica dictar reglaments per tal  de que puguin fixar  prescripcions

d’una manera suficientment precisa per permetre la seva aplicació efectiva i eficaç (ídem). Doncs,

no és suficient amb que un país remeti l’absència de normativa a les normes establertes per la

OIT.  És  necessari  la  publicació  dels  reglaments  en  seguretat  i  salut  laboral  que  manquen  a

Andorra. 

Des del Departament de Treball i Ocupació és considera que cal tenir en compte les dimensions

del país alhora de publicar regulació. La normativa es publica en funció de les necessitats del país.

A més, les relacions laborals al país fins fa relativament poc eren de persona a empresari, el marc

de les relacions laborals no era gaire estricte, això també repercuteix en la seguretat i salut en el

treball. 

2.1.2.1.Altres reglaments vinculats a la seguretat i salut en el treball:

-Decret  de  l’1  d’Agost  de  2012  de  modificació  del  Decret  d’aprovació  del  Reglament

d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs, del 2 de novembre del 2010 (BOPA, any 24,

núm. 38, del 8 d’agost del 2012). 

-Decret  del  28  de  Febrer  del  2018  d’aprovació  del  Reglament  d’emmagatzematge,

subministrament, distribució i ús de gasos combustibles (BOPA, núm. 12, any 2018, del 7 de març

de 2018). 

52 Comitè Europeu (2017). Conclusions 2017, Andorra. Carta Social Europea (p.13). Recuperat de: ídem.
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-Decret del 18 de març del 2009 de modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa

tensió (BOPA, any 21, núm. 24, 25 de març del 2009). 

-Decret del 28 de febrer del 2001 pel qual s’aprova el Reglament relatiu a les condicions tècniques

que han de satisfer les instal·lacions de distribució de l’energia elèctrica (BOPA, any 13, núm. 23,

del 7 de març de 2001). Anterior a aquest Decret, és el Decret del 28 de juliol de 1975 sobre el

Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica.  

-Llei de seguretat i qualitat industrial,del 22 de juny del 2000 (BOPA, any 12, núm. 41, del 26 de

juliol del 2000). 

-Decret pel qual s’aprova el Reglament que regula els criteris que han de complir les sales per a

fumadors; el control, la vigilància i la senyalització d’aquestes sales, i els espais on està prohibit

fumar, del 26 de setembre del 2012 (BOPA, núm. 48, any 24, del 3 d’octubre del 2012). 

-Llei 17/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental (BOPA, núm.

27, any 24, del 13 de juny del 2012). 

-Llei  de  regulació  dels  períodes  de  descans,  per  maternitat  o  per  adopció,  dels  treballadors

assalariats, del 22 de juny del 2000 (BOPA, núm. 41, any 12, del 26 de juliol del 2000). 

-Proposició de llei qualificada d’Acció Sindical i Patronal (admissió el 17 d’octubre de 2017). De

mentre s’aplica la Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical (núm. 4, any

21, del 21 de gener del 2009). 

2.1.3.Els funcionaris de l’Administració Pública i la prevenció

Quan  ens  endinsem  dins  del  portal  on-line  del  Ministeri  de  Funció  Pública  i  Reforma  de

l’Administració en destaca un apartat sota el terme «Seguretat i salut en el treball». L’Administració

confereix als funcionaris del Principat d’Andorra les següents garanties en l’àmbit de la prevenció: 

La seguretat i  la salut del personal de l’Administració general són dos de les prioritats

essencials  de  la  política  de  personal  de  l’Administració  general,  amb  l’objectiu  i  el
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compromís de consolidar una autèntica cultura preventiva i garantir la seguretat i la salut

laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva en tots els nivells de gestió.

L’Administració ha de garantir la seguretat i la salut del personal de l’Administració general

en tots els aspectes relacionats amb la feina que desenvolupen.

El  personal  de l’Administració  general  té  dret  a una prevenció  i  protecció  eficaces en

matèria de seguretat i salut laboral, així com el deure de complir les mesures de prevenció

de riscos que preveu la normativa.

L’Administració general ha de planificar convenientment l’activitat preventiva amb l’objectiu

de controlar, reduir o eliminar els riscos laborals, tenint en compte la seva magnitud i el

nombre de persones potencialment afectades53.

Qualsevol dels funcionaris pot recorre a l’Àrea de Formació i Seguretat i Salut en el Treball que

disposa l’Administració, per a consultes en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Les primeres Institucions en fer menció a la prevenció de riscos laborals, mitjançant la creació

d’una avaluació de riscos laborals inicial i d’un pla de prevenció són les institucions públiques com

els Comuns al Govern d’Andorra. Seguidament de les institucions parapúbliques com l’STA i el

SAAS. 

2.2.Del Consell d’Europa, la Carta Social Europea ratificada per Andorra:

El 10 de novembre de 1994, Andorra entra a formar part del Consell d’Europa, esdevé així el 33è

Estat membre. Aquest fet suposa formar part de la principal organització internacional en defensa

dels drets de l’home al continent europeu54. En l’actualitat, el Consell d’Europa ha dut a terme

diverses visites i informes al país en matèria de prevenció de la tortura, lluita contra el racisme,

protecció dels drets socials, protecció de les minories, lluita contra la corrupció, lluita contra el

blanqueig  de  capitals,  democràcia  pel  dret  mitjançant  la  Comissió  de  Venècia  pel  dret

constitucional, lluita contra la tracta d’éssers humans i sobre el sistema judicial en relació a la

millora de l’eficàcia i el funcionament de la justícia55.

53 Dades del Departament de Funció Pública. Govern d’Andorra (maig 2018). Funció Pública. Seguretat i Salut en el
treball.  Recuperat de: http://www.funciopublica.ad/seguretat-i-salut-en-el-treball. 

54 El Consell d’Europa està format per 47 Estats membres, dels quals 28 pertanyen a la Unió Europea. Conseil de
l’Europe  Portail  (24  abril  de  2018).  Le  Conseil  de  l’Europe  en  bref.  Qui  sommes-nous?  Recuperat  de
https://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are (URL).

55 De les accions desenvolupades pel Consell d’Europa a Andorra es poden consultar els documents, els informes, les
visites i les evaluacions a l’enllaç següent. Conseil de l’Europe (24 d’abril de 2018).Andorre//47 Etats, une Europe.
Actions du Conseil de l’Europe en Andorre. Recuperat de https://www.coe.int/fr/web/portal/andorra (URL).

https://www.coe.int/fr/web/portal/andorra
https://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are
http://www.funciopublica.ad/seguretat-i-salut-en-el-treball
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Les accions del Consell d’Europa en matèria de seguretat i salut laboral al Principat es centren en

l’aplicació de la Carta Social Europea. Aquesta carta, coneguda com la Charte sociale européene,

és un tractat del Consell d’Europa per garantir els drets socials i econòmics, especialment per la

defensa i el desenvolupament dels drets de l’home i de les llibertats fonamentals (Charte sociale

européenne de 1961, 2015, traduït, p.11). El 18 d’octubre de 1961 s’aprova a Turín i és revisa de

nou el  1996.  Està formada per 38 articles distribuïts en 5 parts.  L’article 3 de la Carta Social

Europea (revisada, Estrasburgo, 3.V. 1996) estableix que «tots els treballadors tenen dret a la

seguretat  i  a  la  higiene en el  treball»,  és  l’article  de referència  per  a garantir  una adequada

prevenció dels riscos laborals. D’aquesta Carta Social Europea (revisada, Estrasburgo, 3.V. 1996)

també ens trobem els articles 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 7, 8, 10, 11, 15, 22 i 26 que s’encapçalarien

com a «accions de política social encaminades a la defensa de les condicions de seguretat i salut

en el treball» (Garrigues Giménez A., 2005, p.353).  A Andorra,  la Carta social europea va ser

ratificada el 12 de novembre de 2004, es van acceptar 79 dels 98 paràgrafs de la Carta. Tanmateix

no s’ha acceptat el sistema de reclamacions col·lectives56. 

2.2.1.Del Comitè Europeu dels Drets Socials: 

L’òrgan encarregat de pronunciar-se sobre el compliment de la Carta Social Europea a Andorra,

així  com dels  Estats  membres del  Consell  d’Europa que hagin  ratificat  la  citada  Carta,  és  el

Comitè Europeu de Drets Socials57. Els compromisos que adopta cada país amb la Carta Social

Europea han de respectar-se , ja que són disposicions jurídiques vinculants; com diu   Garrigues

Gimenez A. és com un document de mínims, en l’àmbit dels propòsits i de l’adopció de totes les

mesures  necessàries  per  la  seva consecució.  A més,  les Decisions  i  Conclusions  del  Comitè

Europeu dels dret socials tot i no ser executoris estableixen el dret i la base per desenvolupar els

drets socials mitjançant la legislació i la jurisprudència nacional58. Els mecanismes d’anàlisis del

compliment de la Carta són les reclamacions col·lectives i els informes nacionals redactats pels

Estats membres59. Aquests informes es sotmeten al système de rapports, el sistema d’informes on

cada Estat  ha d’emetre regularment un informe  sota els  articles 21 a 29 de la  Carta Social

56 HUDOC European Social Charter (27 d’abril 2018). Service de la Charte sociale européenne. Fiche pays - Andorre.
L’Andorre et la Charte sociale européenne. Gener 2018. Recuperat de: https://rm.coe.int/09000016805ab7ca 

57 Veure nota al peu 55.
58 Informació traduïda del portal del Consell d’Europa. Conseil  de l’Europe Portail (25 d’abril  2018). Charte sociale

européenne.  Comité européen des Droits sociaux. Recuperat de:  https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-
charter/european-committee-of-social-rights 

59 Ídem. 

https://rm.coe.int/09000016805ab7ca
https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/european-committee-of-social-rights


Fidalgo,M.                                                                                  La seguretat i salut en el treball al Principat d’Andorra.

Europea  de  1961  i  serà  el  Comitè  Europeu  de  Drets  Socials  qui  emet  les  corresponents

conclusions, que poden ser de no conformitat60. 

2.2.2.De les Conclusions de 2017 emeses pel Comitè Europeu de Drets Socials sobre la

seguretat i la salut laboral a Andorra:

De les  Conclusions de 2017 emeses pel Comitè Europeu de Drets Socials sobre Andorra61, en

referència al període comprès entre l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2015, es desprèn

que el termini per emetre el 10è informe concloïa el 31 d’octubre de 2016, però es va presentar al

Secretari General del Consell d’Europa el 6 de mars de 2017. Dit informe s’elabora entorn al grup

temàtic de la salut, la seguretat social i la protecció social, «santé, sécurité sociale et protection

sociale».  D’aquestes  Conclusions  de  2017  es  desprèn  que  hi  van  haver  13  conclusions  de

conformitat i 4 conclusions de no conformitat. De les conclusions de conformitat en destaquem

l’article 3 de la Carta Social Europea (revisada, Estrasburgo, 3.V. 1996) sobre el dret a la seguretat

i a la higiene en el treball,  concretament els articles 3.1 sobre la formulació, aplicació i revisió

periòdica d’una política nacional coherent amb la seguretat i la higiene laboral; l’article 3.3 sobre

l’adopció de mesures per controlar l’aplicació dels reglaments de seguretat i higiene en el treball; i

l’article 3.4 sobre l’existència de serveis preventius d’higiene en el treball. Així com de l’article 11

de la citada Carta Social Europea referent al dret a la protecció de la salut del que se’n destaquen

la eliminació, en el possible, de les causes d’una salut deficient, programes de millora de la salut i

la prevenció de malalties epidèmiques, endèmiques i d’accidents. 

També hi ha evolucions positives destacades pel Comitè Europeu dels Drets Socials, es tracta

dels articles 3.1 i 3.4 de la Carta Social Europea (revisada, Estrasburgo, 3.V. 1996)62. Respecte a

l’article  3.1,  el  Govern  aprova   el  17  d’abril  de  2013  un  text  amb  quatre  notes  tècniques

informatives (NTI) en referència a la Llei 34/2008.  Aquestes notes tècniques informatives  tenen

«caràcter orientatiu, i expressa exclusivament el parer del Servei d’Inspecció de Treball. En tot

cas,  la  competència  d’interpretació  de  les  normes  laborals  està  atribuïda  als  tribunals

60 El  seguiment  de les conclusions emeses pel  Comitè Europeu de Drets  Socials  està assegurat  pel  Comitè de
Ministres del Consell d’Europa, els quals emetran una resolució que pot contenir recomanacions pels Estats que en
formen part.  Conseil de l’Europe Portail (25 d’abril de 2018). Charte sociale euuropéenne. Système de rapports de
la  Charte  sociale  européenne. Traduït.  Recueprat  de:  https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-
charter/national-reports 

61 HUDOC European  Social  Charter  (27  d’abril  2018).  Charte  sociale  européenne.  Comité européen  des  Droits
sociaux. Conclusions 2017. Andorre. Gener 2018 (p. 3) Recuperat de: http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?
library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf

62 Ibídem, pp. 3 i 4. 

http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/national-reports
https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/national-reports
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andorrans»63.  És tracta de la NTI 1 per a les molt petites i petites empreses en sectors d’activitat

de risc baix o molt baix; la NTI 2 sobre la cooperació i la coordinació d’activitats; la NTI 3 sobre la

informació i formació dels treballadors; i per últim la NTI 4 sobre la vigilància de la salut64. 

 En quant a l’article 3.4 referent a l’existència de serveis preventius, el Comitè Europeu dels Drets

Socials menciona que  totes les empreses han de disposar d’un servei de protecció i de prevenció

en  «la  concepció,  aplicació  i  la  coordinació  de  plans  i  de  programes  d’actuació  preventiva;

l’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors durant

l’activitat  professional;  la  determinació  de  les  prioritats  per  l’adopció  de  mesures  preventives

adequades i  la control  de l’eficiència;  la informació i  la formació de treballadors per evitar els

riscos relacionats amb l’activitat desenvolupada, i la implementació de plans d’emergència i de

primers auxilis»65.  A més, el  desenvolupament de la NTI 4 sobre vigilància de la salut permet

desenvolupar i donar a conèixer de forma accessible el contingut de l’article 19  sobre vigilància de

la salut de la Llei 34/2008 i del Reglament que regula els serveis de salut laboral (BOPA núm. 57,

any 24, de 21/11/12). 

Pel que fa a les 4 conclusions de no conformitat de la Carta Social Europea ens trobem vinculat al

dret  a la  seguretat  i  higiene en el  treball,  l’article  3.2 sobre la  promulgació de reglaments de

seguretat i higiene. Tot i que és considera com a no conformitat l’article 3.2 de la Carta Social

Europea  (revisada,  Estrasburgo,  3.V.  1996),  el  Comitè  destaca  de  forma  positiva  que  s’han

promulgat  en  el  període  de  referència  els  següents  reglaments.  D’una  banda,  el  Reglament

regulador  de les  disposicions  mínimes de seguretat  i  de  salut  per  a la  utilització d’equips de

protecció individual (BOPA, núm. 50, any 24, del 3 d’octubre del 2012), el Reglament regulador de

les disposicions mínimes de seguretat i de salut en la utilització dels equips de treball (BOPA,

núm. 50, any 24, del 3 d’octubre del 2012)  i el Reglament regulador de les disposicions mínimes

en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball (BOPA, núm. 50, any 24, del 3

d’octubre  del  2012).  Tot  i  així,  les  mesures  adoptades  pel  Principat  d’Andorra  en matèria  de

promulgació de reglaments de seguretat i higiene no són suficients, d’aquí que el Comitè Europeu

de Drets Socials en desprèn la conclusió de no conformitat. 

63 Govern  d’Andorra  (2  de  maig  2018)  Treball  i  Ocupació.  Inspecció  de  Treball.  Notes  Tècniques  Informatives.
Recuperat de: https://www.treball.ad/notes-tecniques-informatives 

64 Les notes tècniques informatives 1, 2, 3 i 4 es desenvolupen en l’apartat sobre Normativa preventiva, en les pàgines
31 i 32.

65 HUDOC European  Social  Charter  (27  d’abril  2018).  Charte  sociale  européenne.  Comité européen  des  Droits
sociaux. Conclusions 2017. Andorre. Gener 2018 (p. 4) Recuperat de: http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?
library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf

http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
https://www.treball.ad/notes-tecniques-informatives
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El proper informe de conclusions del Comitè Europeu dels Drets Socials s’emet el Gener de 2019,

i fa referència a l’informe que va presentar el Govern d’Andorra en data 31 d’octubre de 2017, i

que es va presentar en el plaç establert. Aquest informe conté les disposicions del grup temàtic

sobre  els  drets  relacionats  amb  el  treball,  «droits  liés  au  travail»,  dels  quals  en  matèria  de

seguretat i salut laboral s’analitza l’aplicació de l’article 2 de la Carta Social Europea (revisada,

Estrasburg, 3.V. 1996) sobre el dret a unes condicions de treball equitatives, l’article 22 sobre el

dret a la participació en la determinació i en la millora de les condicions de treball i de l’entorn, i

l’article 26 sobre el dret a la dignitat en el treball66. 

Tot i l’esmentat anteriorment sobre la ratificació de la Carta Social Europea i la manca de regulació

d’Andorra en matèria de seguretat i  salut laboral, el Ministre d’Afers Socials, Justícia i  Interior,

Xavier Espot considera que «amb la Llei 34/2008, de la seguretat i la salut en el treball,  situa

Andorra,  a  nivell  normatiu,  als  estàndards  dels  països  del  nostre  entorn»,  tot  i  que  desprès

remarca que «la Llei s’ha de seguir desenvolupant a nivell reglamentari, i en aquest sentit, ha

avançat  que  per  enguany,  està  previst  que  el  Govern  n’aprovi  2,  que  se  sumaran  als  7  ja

existents»67. Dels 2 reglaments pendents d’aprovació, un d’ells ha estat publicat el 30 de maig de

2018,  el  Reglament regulador  del  control  de l’activitat  preventiva en empreses amb servei  de

prevenció propi68. 

El Comitè Europeu dels Drets Socials també constata una sèrie de no conformitats pel Principat.

Però el Govern d’Andorra interpreta les conclusions del Comitè Europeu del Drets Socials com a

satisfactòries.  Així  consta  en  les  comunicacions  del  Govern  d’Andorra69 on  es  considera  que

«Andorra compleix la gran majoria de les disposicions avaluades sobre salut, seguretat social i

protecció social de la Carta Social Europea». Per part del Consell de Ministre es valora «l’informe

rebut amb satisfacció, ja que se supera la gran majoria de les disposicions avaluades, en concret

gairebé el 75%, i pel que fa a la resta es considera que ja s’han fet avenços que permetrien

66 HUDOC European  Social  Charter  (27  d’abril  2018).  Charte  sociale  européenne.  Comité européen  des  Droits
sociaux. Conclusions 2017. Andorre. Gener 2018 (p. 5) Recuperat de: http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?
library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf

67 Paraules del Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot en motiu del dia mundial de la seguretat i la salut en el
treball. Govern d’Andorra (dijous, 26 d’abril de 2018). Treball i Ocupació. Andorra se situa als estàndards dels països veïns en
matèria de seguretat i salut en el treball. Recuperat de: https://www.govern.ad/treball-i-ocupacio/item/9181-andorra-se-situa-
als-estandards-dels-paisos-veins-en-materia-de-seguretat-i-salut-en-el-treball 

68 El Reglament regulador del control de l’activitat preventiva en empreses amb servei de prevenció és desenvolupa

en les pàgines 36 i 37. 

69 Comunicació  del  Govern  d’Andorra,  el  dimecres  24  de  Gener  de  2018.  Govern  d’Andorra.  Departament  de
Treball.Andorra compleix la gran majoria de les disposicions avaluades sobre Salut, seguretat social i  protecció
social de la Carta Social Europea. Recuperat de:  https://www.govern.ad/afers-socials/item/8940-andorra-compleix-
la-gran-majoria-de-les-disposicions-avaluades-sobre-salut-seguretat-social-i-proteccio-social-de-la-carta-social-
europea 

https://www.govern.ad/afers-socials/item/8940-andorra-compleix-la-gran-majoria-de-les-disposicions-avaluades-sobre-salut-seguretat-social-i-proteccio-social-de-la-carta-social-europea
https://www.govern.ad/afers-socials/item/8940-andorra-compleix-la-gran-majoria-de-les-disposicions-avaluades-sobre-salut-seguretat-social-i-proteccio-social-de-la-carta-social-europea
https://www.govern.ad/afers-socials/item/8940-andorra-compleix-la-gran-majoria-de-les-disposicions-avaluades-sobre-salut-seguretat-social-i-proteccio-social-de-la-carta-social-europea
https://www.govern.ad/treball-i-ocupacio/item/9181-andorra-se-situa-als-estandards-dels-paisos-veins-en-materia-de-seguretat-i-salut-en-el-treball
https://www.govern.ad/treball-i-ocupacio/item/9181-andorra-se-situa-als-estandards-dels-paisos-veins-en-materia-de-seguretat-i-salut-en-el-treball
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.pdf
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obtenir la conformitat, o que està previst fer-los».  Considerant «que es compleixen gran part dels

articles previstos a la Carta Social Europea, i que per tant es garanteixen unes bones condicions

en  aquest  àmbit  al  país».  Justifiquen  les  conclusions  de  no  conformitat  del  Comitè  Europeu

afirmant  que  «no  hi  ha  gairebé  cap  país  dels  que  han  estat  avaluats  que  hagi  obtingut

conformitat...De fet, només una de les disposicions ha estat conforme per a dos països i una altra

per a un sol país, mentre que les altres tres han estat de no conformitat per a tots els països

avaluats”. 

De manera positiva es destacaria que la voluntat per part del Govern d’Andorra de solventar-ho,

assegurant que “la voluntat de l'Executiu és poder posar-hi remei de cara a la propera avaluació, i

en algunes d'elles es considera que es podria obtenir la conformitat amb els avenços que ja s'han

fet des de la presentació de l'informe”. 

3.Jurisprudència i doctrina en seguretat i salut laboral:

Un cop s’ha desenvolupat la legislació aplicable en matèria de seguretat i salut en el treball, ara

cal analitzar com s’aplica la llei davant d’accidents laborals. Com s’integra la doctrina en seguretat

i salut laboral a travès de les sentències judicials. S’analitzaran tant les sentències anteriors a la

Llei 34/2008 com les sentències jurídiques que hem considerat claus pel desenvolupament de la

doctrina jurisprudencial en matèria preventiva, sentències posteriors a la Llei 34/2008. 

L’estructura de les sentències andorranes es compon dels antecedents de fet, els fonaments de

Dret i la Decisió. 

3.1.Sentències d’accidents de treball anteriors a la Llei 34/2008

El primer cas d’estudi és una sentència anterior a la publicació de la Llei 34/2008 de la seguretat i

la  salut en el treball, per poder analitzar com es resolien els casos vinculats als accidents laborals

deguts a una manca de mesures preventives. És tracta de la Sentència del Tribunal Superior de

Justícia 27/08 (STSJ 27/08 del 14 de juliol del 2008) on és jutja la mort d’un treballador d’obra que

conduïa una màquina excavadora per un terreny de muntanya70. El 29 d’octubre del 2002 el difunt

Sr. C.A.M. estava «fent treballs de condicionament de les pistes...quan aquesta màquina bolcà i

70 El terreny on es va produir l’accident fou l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís. 



Fidalgo,M.                                                                                  La seguretat i salut en el treball al Principat d’Andorra.

atrapà el seu conductor, aixafant-lo i causant-li la mort» (STSJ 27/08 del 14 de juliol del 2008, p.2).

La família de l’afectat, va interposar una denúncia el 5 de desembre del 2002 «per un presumpte

delicte major d’inobservança de les mesures de seguretat  en el  treball  amb resultat de mort»

( STSJ 27/08 del 14 de juliol del 2008, p.2). 

Destaquem, com en el 2002 es fa menció a la manca de mesures de seguretat a la feina. Així

doncs, tot i que la Llei 34/2008 de la seguretat i la  salut en el treball no va aparèixer fins el 2008,

ja  ens  trobem  amb  referències  judicials  que  atorguen  la  causa  a  la  manca  de  mesures  de

seguretat. Tot i això, quan es va esdevenir l’accident, la tarda del 29 d’octubre de 2002 i per ordre

del Batlle de guàrdia, es va autoritzar a «redreçar la màquina excavadora, de refer els nivells de

líquid i de remetre-la a l’empresa a la qual pertanyia» fet que la part demandant va considerar com

«una clar vulneració de l’ordenament jurídic, la desfiguració i la desvirtuació total de les proves

que s’havien de constatar», ja que «mai s’ha procedit a recercar ni qui eren els responsables de la

concepció, del seguiment tècnic i de la direcció de l’obra, ni els responsables de les condicions de

seguretat» (STSJ  27/08  del  14  de  juliol  del  2008,  p.4).  A més,  «el  pèrit  nomenat  pel  Batlle

instructor  per  examinar  la  màquina  no  podia  actuar  amb  la  deguda  objectivitat,  quan  era

assalariat,  a  més  amb  un  càrrec  de  cap  del  Servei  postvenda,  d’una  empresa  venedora  i

reparadora d’aquesta màquina excavadora» (STSJ 27/08 del 14 de juliol del 2008, p.4). 

Segons la visió del TSJ, no consideren que hi hagi hagut error judicial o funcionament anormal de

la Justícia. Es destaquen els motius principals que s’al·leguen a continuació:  «el Batlle es va

personar  sobre  el  lloc  per  procedir  a  efectuar  un  acte  de  visori.  L’absència  de  mesures  de

precintes  pot  resultar  de  la  seva  apreciació  de  les  circumstàncies  de  l’accident»,  «el  Batle

instructor  ha   practicat  les  diligències  essencials  per  a  la  investigació  dels  fets  objecte  de

querella, ..., precintar la màquina i ordenar una pericial sobre l’estat de conservació i funcionament

de  l’excavadora,  ...  ,  a  banda  de  les  actuacions  del  Servei  de  Policia,  ...  ,pel  que  fa  a  les

condicions de seguretat en que es realitzaven els treballs», per últim és justifica la tria del pèrit

degut al «neguit de buscar un tècnic el més qualificat per examinar un aparell que aquell coneixia

perfectament» (STSJ 27/08 del 14 de juliol del 2008, p.8). 

Una de les sentències que també s’han publicat abans de la creació de la Llei de seguretat i salut,

es la que menciona Pastor Vilanova sobre l’incompliment «per part de l’empresa de les mesures

de seguretat i salut en el treball, ... , això pot consistir en fer treballar una persona dins un despatx

amb una temperatura situada entre els 12º i els 14º» (Pastor Vilanova, 2014, p. 121 ). És tracta de

la Sentència 091/06 (STSJC 091/06 del 28 de setembre de 2006). 
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3.2.Sentències d’accidents de treball posterior a la Llei 34/2008:

Sentència del Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 107/09

 La següent sentència la destaquem per ser el primer cas dins de la jurisprudència andorrana que

es pronuncia sobre la Llei 34/2008, desprès de la seva entrada en vigor, la Sentència del Tribunal

Superior de Justícia, Sala Civil, 107/09, del 29 d’octubre del 2009. 

Si  bé és cert,  que desprès de la publicació de la  Llei  de la  seguretat  i  la salut,  les primeres

sentències  sobre accidents de treball   estan  vinculades a  pensions per  accidents de treball,

interposant demanda a la  Caixa Andorrana de Seguretat Social (TSJA 20/09 del 26 de març de

2009, TSJA 78/09 del 14 de setembre de 2009, entre d’altres).També ens trobem amb la sentència

del  Tribunal de Corts  111-4/05 (TC -111-4/05 del 3 de juliol del 2009) que es pronuncia sobre el

recurs d’apel·lació interposat per la part demandada, els encarregats de l’obra, les societats a les

quals  pertanyen  i  la  companyia  d’assegurances  corresponent.  Dita  sentència  jutja  l’accident

laboral  ocorregut  el  22 d’agost  de 2001 a causa d’un delicte menor  de lesions causades per

imprudència greu dels encarregats de l’’obra al treballador Sr. C.A.C.V.  (TC -111-4/05 del 3 de

juliol del 2009, p.3). El recurs interposat s’analitza i es jutja segons el principi de legalitat, essent

així emès sota la jurisprudència anterior a la publicació de la Llei 34/2008, de la seguretat i la salut

en el treball. 

 Per tant, les sentències anteriorment mencionades no generen nova jurisprudència al voltant de la

Llei  34/2008,  essent  la  STSJC 107/09  el  primer  pronunciament  en  referència  a  la  citada  llei

preventiva. Un dels elements clau d’anàlisi d’aquesta sentència és la càrrega de la prova a la

víctima de l’accident de treball. El sistema jurídic andorrà fa recaure sobre el treballador la càrrega

de la prova, havent de demostrar que ha estat  l’empresa qui no ha complert  les mesures de

seguretat adients. És la Sentència 107/09 (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de 2009, p.1) on es

recorre a la Sentència del 8 d’abril del 2009 on «l’Honorable Tribunal de Batlles Secció civil, va

desestimar íntegrament la demanda de la part actora» que reclamava una «indemnització per les

lesions ocasionades per l’accident laboral» (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de 2009, p.1). 

L’advocat  del  recurrent  i  víctima  de  l’accident  laboral  manifesta  que  «la  responsabilitat  de

l’empresa és molt mes extensa, ja que no tant sols ha de respondre per la seva pròpia actuació,
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sinó que igualment aquesta ha de respondre dels danys causats per la culpa del treballador que

efectua les tasques pel compte de l’empresa, ... , el sistema emprat pel dret andorrà en matèria de

responsabilitat  de  l’empresa  pels  actes  dels  seus  treballadors  es  molt  pròxim al  sistema  de

responsabilitat objectiva, ...., no pot confondre’s la culpa exclusiva de la víctima amb el concepte

d’assumpció del risc propi de l’exercici de la tasca laboral del treballador» (STSJC 107/09 del 29

d’octubre de 2009, p.2).  D’aquestes al·legacions en destaquem el concepte de responsabilitat

objectiva que no es contempla en el marc del dret andorrà i que serà explicat més endavant. Pel

que fa a les al·legacions de l’advocat sobre assumir el risc derivat del propi treball, venen degudes

a que l’accidentat «el Sr. J.T.C. estava treballant al desmuntatge d’una bastida instal·lada en un

xalet, ... , es trobava sobre la bastida a una alçada de 2m, el Sr. R.A.S.,  company de feina del

accidentat,  va  treure  dues  grapes  que  unien  els  marcs  que  permetien  el  recolzament  de  la

bastida, sense adonar-se de com es trobava recolzada la mateixa, provocant així l’esfondrament

de la bastida i la caiguda del Sr. J.T.C. que va resultar greument ferit» (STSJC 107/09 del 29

d’octubre de 2009, p.2). 

El mateix Tribunal reconeix que el treballador Sr. R.A.S. és qui va actuar de manera imprudent i

argumenta que no ens trobem davant d’un cas de responsabilitat objectiva de l’empresa «sinó que

es  tracta  de  la  responsabilitat  de  l’empresari  front  als  seus  empleats,  fonamentada  en  les

disposicions de l’article 54 de la Llei sobre el contracte de treball que preveuen que l’empresari ha

de complir les mesures de seguretat i d’higiene pertinents i en tot cas, les mesures estableres per

la OIT reconegudes al Principat; que te un deure especial de protecció; i ha de tenir coneixement

del lloc i de les condicions de treball, i assegurar-se que aquest es desenvolupa de forma segura

per al treballador i formar-lo sobre la normativa de seguretat que ha de respectar» (STSJC 107/09

del 29 d’octubre de 2009, p.3). 

Tot seguit, el Tribunal estableix un concepte clau per entendre a qui se li atribueix la càrrega de la

prova davant  d’un accident  de treball,  diu «tractant-se doncs d’una responsabilitat  contractual

derivada  de  la  relació  laboral,  pertoca  al  treballador  víctima  d’un  accident  laboral  establir

l’incompliment de les obligacions legals i contractuals de l’empresari en matèria de seguretat, per

a que prosperi la seva demanda en rescabalament dels danys patits a conseqüència d’un accident

de treball del qual fou víctima» (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de 2009, p.3). Per tant, és la

víctima la que ha d’establir en què ha incomplert l’empresa en matèria preventiva. Tal i com es

pronuncia el Tribunal davant de l’atribució de la càrrega de la prova, és aquesta argumentació la

que serà  utilitzada en futures  sentències  com a referència  jurídica71.  L’advocat  del  Sr.  J.T.C.,

71 Ens trobem referenciat aquest fragment de la STSJC 107/09 per a poder atribuir a la víctima la càrrega de la prova
en les següents sentències: la STSJC 0070/15 del 15 d’octubre del 2015, la STSJC 0011/17 del 26 d’abril del 2017,  la
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víctima del accident, al·lega que l’empresa no va adoptar les mesures de seguretat necessàries

com l’assignació d’un encarregat per dirigir i coordinar els treballs, atribuint dita tasca a 2 empleats

sense formació ni experiència suficient (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de 2009, p.3).

Segons el  Tribunal Superior de Justícia, la persona amb més experiència a l’obra era el propi

accidentat, el qual assumia la posició d’encarregat  dels treballs quan el encarregat de l’obra no hi

era, el Sr. M.A.S. Considera el Tribunal que «éssent el Sr. J.T.C., l’encarregat de la coordinació i

direcció  dels  treballs,  ..,  no  pot  el  mateix  queixar-se  de l’absència  en  l’obra  d’un  encarregat

competent» (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de 2009, p.4). Tanmateix, en referència a la manca

de formació, el  Tribunal  recorre a les declaracions que va fer el Sr. J.T.C a la Policia d’Andorra,

declarant que «l’accident es va produir per una manca d’atenció del meu company (Sr. R.A.S.) al

desmuntar  els  citats  marcs...;  que  el  Ronald  fa  uns  dos  anys  que  treballa  a  l’empresa  i  ha

participat en el muntatge i desmuntatge de varies bastides» (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de

2009, p.4). D’aquí en desprèn que l’accident no es degut a una manca d’experiència del company,

«sinó a una inatenció del mateix independent de la formació, de la competència o de l’experiència

del Sr.  R.A.S.» (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de 2009,  p.5).  Degut  a que el  propi Tribunal

considera que la víctima era el encarregat de l’obra en aquell moment i que el seu company el Sr.

R.A.S.  tenia  experiència  suficient,  en  desprèn  que  no  hi  ha  «una  incompliment  per  part  de

l’empresa  de  les  seves  obligacions  legals  i  contractuals  en  matèria  de  seguretat  dels  seus

treballadors» (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de 2009, p.5) i  desestimant el recurs de la part

actora. 

Si  analitzem  aquest  últim  punt,  en  cap  cas  el  M.I.  Tribunal  Superior  de  Justícia  analitza  si

l’empresa havia donat formació suficient als seus treballadors. És el propi  Tribunal Superior de

Justícia que es centra en les paraules textuals que diu la víctima de l’accident, el Sr. J.T.C. a la

Policia d’Andorra, on afirma que l’accident es produeix per una manca d’atenció del seu company,

el  Sr.  R.A.S.  Ni  es  sol·licita  per  part  del  Tribunal  ni  l’empresa  demostra  que  hagi  format

suficientment  i  adequadament  als  seus  treballadors.  Des  de  l’òptica  andorrana  s’atribuiria  la

imprudència professional a una inatenció del treballador i  no es tindria en compte la culpa de

l’empresa davant de una possible manca de formació. 

Però en canvi, si comparem aquesta mateixa situació a nivell espanyol, ens trobem que l’empresa

també es veuria implicada en el succés, i seria responsable per una manca de formació dels seus

treballadors. Ja que, tot i que el Sr. R.A.S. tenia experiència suficient, aquesta no és sinònim d’una

STSJC 554/16 del 30 de maig de 2017. 
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bona i adequada formació en seguretat i salut laboral.  Si agafem de la jurisprudència espanyola la

sentència  del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  7710/2011 (STSJC 7710/2011, Sala

Social,  Secció 1ª,  del  28 de novembre de 2011)  ens trobem un cas d’accident  de treball  per

imprudència professional. Però el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tenint en

compte la resolució del Jutjat de lo Social, considera que aquesta imprudència professional pot

ésser deguda a «la permissivitat de l’empresa en el control de determinats processos, o en la

manca de formació específica de les mesures de seguretat a adoptar en el lloc on es va produir

l’accident, ...; Si se li hagués instruït al treballador per fer front amb seguretat a aquest tipus de

riscos, i com no es va fer, aquesta omissió, ... , atenta no solament contra el deure general de

prevenció  sinó  amb  el  específic  d’impartir  formació  específica  front  els  canvis  que  es

produeixin, ... , però de igual manera, l’empresa va incomplir la seva obligació de vigilar que es

complissin  les  normes  de  prevenció»  (STSJC  7710/2011,  Sala  Social,  Secció  1ª,  del  28  de

novembre  de  2011,  traduït,  p.4  i  5).  Doncs,  és  reconeix  la  culpa  de  l’empresa  davant  la

imprudència professional del treballador. Atribuint la mateixa inatenció del treballador a una manca

de formació o, degut a la permissivitat empresarial.

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 0086/15:

Si bé la STSJC 107/09 estableix que pertany a la víctima demostrar que s’han incomplert  les

obligacions en matèria de seguretat,  la  Sentència del  Tribunal  Superior  de Justícia,  Sala Civil

0086/15del 16 de juny del 2015 (STSJC 0086/15, del 16 de juny del 2015) genera una nova

doctrina per a garantir la seguretat i la salut laboral al país. Establint que l’empresari a banda de

les seves obligacions legals en matèria preventiva també «ha de garantir  la seva eficàcia i  el

caràcter apropiat de les mesures de seguretat» ( STSJC 0086/15, del 16 de juny del 2015, p.6).

D’aquesta idea en parteix la següent doctrina «el deute de seguretat que se li exigeix determina,

que per a enervar la seva eventual responsabilitat, l’empresari ha d’acreditar haver esgotat tota la

diligència exigible, més enllà fins i tot de les exigències legals o reglamentàries que per raó de la

seva  generalitat  no  poden  preveure  el  cas  per  cas  de  cada  relació  laboral  individualment

conceptualitzada» ( STSJC 0086/15, del 16 de juny del 2015, p.6). Dit d’una altra manera, com

descriu el  M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en la STSJC 0554/16  en referència a la

STSJC  086/15  «el  propi  Tribunal  ha  anat  més  enllà;  ...  ;  Per  tant,  hem  de  partir  que  la

responsabilitat  empresarial  ha de venir  acreditada en les actuacions per haver demostrat  una

diligència especialment remarcada en evitar que els seus treballadors pugin sofrir danys en la

feina» (p.8). 
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Desprès  d’aquest  anàlisi  doctrinal,  partim  ara  a  analitzar  en  profunditat  la  sentència  origen

d’aquestes paraules, STSJC 0086/15.   

Es presenta demanda civil d’un treballador contra l’Hble. Comú d’Andorra la Vella demanant una

indemnització deguda a un accident laboral, juntament amb el pagament dels interessos legals.

L’home era operari dels serveis d’higiene pública del Comú d’Andorra la Vella, era assalariat amb

contracte eventual. L’accident es va produir quan va caure del camió de recollida d’escombraries,

la caiguda li va produir «un traumatisme cranio-encefàlic amb otorràgia i pèrdua del coneixement»

(p.2).  La  part  demandada  es  va  oposar  per  prescripció  de  l’acció  i  per  inadequació  del

procediment, que havia d’entrar per via administrativa i no civil. Finalment el Tribunal de Batlles de

la secció civil, el 2 de gener de 2015 estima parcialment la demanda del treballador i condemna a

l’administració d’Andorra la Vella a satisfer una indemnització econòmica al treballador. 

De nou s’interposa recurs d’apel·lació tant per la part demandada al Tribunal Superior de Justícia,

com pel treballador el qual sol·licita que s’imposin també les costes judicials de les instàncies a

l’Hble. Comú d’Andorra la Vella. El Comú d’Andorra la Vella considera que «en cap moment del

plet s’ha posat en dubte l’activitat de formació i de prevenció duta a terme pel Comú»  (p.5). Actua

com a magistrat ponent  el M.I.  Sr.  Vincent Anière. El Tribunal Superior de Justícia aquest fet

suposa que es pronunci «de manera detallada sobre les raons jurídiques i de fet, portant-lo a

considerar la responsabilitat de la part defenent» (p.5). 

El Tribunal Superior de Justícia argumenta al voltant de la responsabilitat de l’empresari davant

d’un accident laboral a través de mencionar els articles 2.4 i 2.7 de la Carta Social europeu sobre

l’eliminació dels riscos inherents a les activitats perilloses o insalubres i l’article 3 sobre l’efectivitat

del dret en seguretat i salut laboral. A més destaca també els articles 29 i 30 de la Constitució

andorrana, sobre «el dret al treball i  la protecció de la salut,  i  aquests principis tenen la seva

traducció en les lleis 34/2008 i 35/2008» (p.5). Per últim destaca els articles del Codi de relacions

laborals referents a la prevenció de riscos laborals. Diu: 

«La llei del Codi de relacions laborals disposa (article 45) que la persona treballadora té dret a

treballar amb les degudes mesures de seguretat i d’higiene per a la seva vida i la seva integritat

física i moral, i l'article 52 precisa que la persona treballadora té dret a una protecció eficaç en

matèria de seguretat  i  salut  en el  treball.  Aquests drets corresponen a l'obligació recollida en
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l'article  74  de complir  amb les  mesures  de  seguretat  i  salut  pertinents,   essent  precisat  que

"L’empresa té un deure especial de protecció i ha de tenir coneixement del lloc i de les condicions

de treball,  i  assegurar-se que la  feina es desenvolupa de forma segura per  als  treballadors i

formar-los sobre la normativa de seguretat que han de respectar." Per acabar, l'article 75 permet

entendre,  que  en  l'exercici  del  seu  poder  de  direcció,  l'empresari  ha  d'assegurar-se  que  el

desenvolupament  concret  de la  tasca de cada treballador,  en  particular  compte tingut  de  les

característiques de la tasca executada i de l'edat i de les qualitats i capacitats del treballador, no

comporta cap perill per a la seva salut o integritat. Quant a la llei de la seguretat i la salut en el

treball, organitza les modalitats pràctiques de la prevenció i de la protecció, recordant en el seu

article 5 que el dret del treballador s'ha d'entendre com a eficaç».(p.5/6)

Per tot l’exposat, el Tribunal Superior de Justícia considera que l’empresari ha de respectar la

normativa preventiva i «ha de garantir la seva eficàcia i el caràcter apropiat de les mesures de

seguretat» (p.6). Per tant el Comú d’Andorra la Vella ha d’acreditar haver esgotat exigència més

enllà de la norma en matèria preventiva. «És per tant l’eficiència de les mesures emprades que

permet determinar si l’empresari ha respectat o no les seves obligacions» (p.6). 

El  Tribunal  de Superior  de Justícia afirma que quan el  treballador  va caure del  camió de les

escombraries, els equipaments de seguretat que portava no li van aportar «la protecció suficient i

adequada, puix res va impedir la caiguda ni va limitar els seus efectes» (p.6). S’aprecia a més que

el risc de caiguda del camió era previsible «i  no hi ha prou amb l’afirmació del Comú que els

treballadors coneixien els  riscos i  saben que han d’anar  ben agafats amb les dues mans als

agafadors  del  camió»  (p.6).  Reafirma  el  Tribunal  que  no  és  tracta  determinar  si  un  sistema

d’arnès, com considera la víctima de l’accident laboral, hagués estat la solució. El que es tracta és

la eficàcia de les mesures preventives, ja que «el material s’havia d’adaptar de manera a reduir

els riscos pel treballador durant el desplaçament i que així no va ser, ni que cap mesura prou

eficaç s’ha adoptat per evitar les conseqüències per la salut del treballador en cas de caiguda»

(p.6). 

M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en la Sala Civil condemna al Comú d’Andorra la Vella

ja que resta acreditat l’incompliment amb nexe de causalitat, essent el responsable d’indemnitzar

al  treballador.  I  desestimant  el  recurs  d’apel·lació  interposat  pel  Comú  d’Andorra  la  Vella  i

imposant-li les costes del procès judicial.
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Altres sentències: 

Destaquem la STSJC 62/14, Sala Civil,  del  30 de juny de 2014 ja que s’atribueix la culpa de

l’accident laboral a la víctima . Tal i com es referència a la STSJC 62/14 del 30 de juny del 2014,

en la STSJC 86/15, és un dels casos de demanda d’un treballador «en contra del seu patró per tal

d’obtenir la indemnització d’un accident laboral i tramitades pel procediment civil ordinari» ( STSJC

866/15 del 16 de juny del 2015, p.4). 

Cal destacar aquesta sentència perquè no va quedar demostrat que hi hagues línia de vida, però

si hi havia una xemeneia que s’utilitzava d’ancoratge com a línia de vida. Tot i així, el treballador

afirma que es va treure l’arnès en el  moment  de produir-se l’accident  fet  que genera que el

Tribunal no li accepti el recurs d’apel·lació, i es reafirmi i confirmi la sentència de l’Hble. Tribunal

de Batlles. Deixant sense responsabilitats a l’empresa.  

Una altra sentència important en seguretat i salut laboral és la Sentència del Tribunal Superior de

Justícia 27/08 (STSJ 27/08 del 14 de juliol del 2018)72.  Es tracta d’un accident de treball produït

amb una màquina excavadora. Més concretament la mort del treballador es deguda a l’asfixia

mecànica d’un conductor de maquinària excavadora. Es va interposar recurs, arribant al Tribunal

Superior de Justícia,  essent la Sentència 0261/09 (STSJC 0261/09, del 29 d’abril  de 2010), el

primer cas en arribar als  Tribunals fent menció específica al concepte de «prevenció de riscos

laborals» i és a més, l’únic cas que ha arribat fins al Tribunal Constitucional del Principat tractant

aquest tema. 

3.3. La càrrega de la prova davant d’un accident de treball

Per  tot  l’exposat  anteriorment,  considerem  necessari  desenvolupar  amb  més  profunditat  la

doctrina andorrana que explica com funciona la càrrega de la  prova atribuïda a la víctima de

l’accident i la responsabilitat empresarial en matèria de seguretat i salut laboral al Principat. Com

ja  s’ha  explicat  a  l’inici  d’aquest  treball73 la  manca  de  procediment  civil,  encara  menys  de

procediment  laboral  dificulta  desenvolupar  aquests  conceptes  que  els  podrem  desenvolupar

gràcies a les poques referències doctrinals en matèria de seguretat i salut laboral. 

72 La Sentència del Tribunal Superior de Justícia 27/08 del 14 de juliol del 2008 està desenvolupada en les pàgines 47 i
48 dels present treball. 
73 L’absència de procediment civil i de procediment laboral estàn desenvolupades en la pàgina 14 del present treball. 
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Per entendre perquè s’atribueix la càrrega de la prova a la víctima de l’accident de treball, cal que

prèviament expliquem el sistema de responsabilitats civils enfocades a l’empresa. En diverses

sentències que detallarem tot seguit, ens trobem que la doctrina al·ludeix al terme «responsabilitat

objectiva»  però  no  la  vincula  davant  d’accidents  de  treball.  El  Tribunal  Superior  de  Justícia,

atribueix  que  «aquesta  responsabilitat  objectiva  només  s’aplica  quan  els  danys  han  estat

ocasionats  a  tercers»  (STSJC  107/09  del  29  d’octubre  de  2009,  p.3).  En  aquesta  mateixa

sentència (STSJC 107/09 del 29 d’octubre de 2009) destaquem el concepte de responsabilitat

objectiva que menciona l’advocat de la víctima, al·legant que el sistema del dret andorrà és molt

pròxim al sistema de responsabilitat  objectiva,  però hem de dir  que a Andorra  no existeix el

sistema de responsabilitat objectiva. El Codi de Relacions Laborals en el seu article 7474 estableix

que «l’empresa està obligada, ... , a complir, ... , les mesures de seguretat i salut en el treball

pertinents, i en tot cas, les mesures establertes per l’OIT». 

  A nivell d’atribució de responsabilitats legals, és considerarà que l’empresa no serà responsable

del dany quan «es derivi de circumstàncies que li siguin alienes, anormals o imprevisibles o de

fets  excepcionals,  les  conseqüències  dels  quals  no  hagin  pogut  ser  evitades  malgrat  tota  la

diligència emprada», també en els casos de força major o per fets fortuïts; o quan s’atribueixi la

responsabilitat  directa  al  treballador  per  «imprudència  exclusivament  imputable  a  la  persona

treballadora, sempre que el mateix hagi rebut informació i formació específica en matèria de riscs

laborals, que hagi tingut al seu abast les mesures de seguretat i els equips de protecció adients

per la seva feina i que l’empresari hagi emprat mesures de vigilància raonables» (art.5.3, de la llei

34/2008, de la seguretat i salut en el treball). 

 

Entrant ara a desenvolupar la càrrega de la prova davant dels accidents de treball, es necessari

mencionar  l’article  123 sobre els  accidents laborals  de la  Llei  17/2008,  del  3 d’octubre,  de la

seguretat  social,  on es considera l’accident  laboral  com la lesió corporal  produïda de manera

violenta  i  exterior,  deguda  al  treball  realitzat.  L’article  següent,  el  123.2  estableix  que  «es

presumeix  que  és  accident  laboral  quan  les  lesions  descrites  en   el  paràgraf  anterior  es

produeixen  durant  el  temps  i  en  el  lloc  de  treball».  Doncs,  qualsevol  lesió  produïda  com  a

conseqüència de la feina realitzada dins de l’horari i del lloc de treball és considerarà accident de

treball. Però es la víctima de l’accident la que ha de demostrar que hi ha hagut un incompliment de

les mesures de seguretat per part de l’empresari. No hi ha inversió de la carrega de la prova cap a

l’empresari quan la víctima de l’accident de treball demanda l’empresari. La càrrega de la prova

74 En l’article 74  del Codi de Relacions Laborals d’Andorra fa al·lusió a les prestacions que ha de donar l’empresa
respecte al treballador. 
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davant d’accidents laborals no està contemplat en la Llei 34/2008. L’article 123.6 estableix que

pertoca a la víctima de l’accident de treball la càrrega de la prova en els accidents produïts  in

itinere  o bé les malalties derivades del  treball  si  s’acredita que tenen com a causa exclusiva

l’execució de la feina que les ha produït. 

En quant a la càrrega de la prova davant d’un accident de treball, tot i ésser la víctima qui ha de

demostrar  la  vulneració  legal  per  part  de  l’empresari,  destaquem  un  cas   en  què  pertoca  a

l’empresa aportar la càrrega de la prova. La Sentència del Tribunal de Corts 12-96 (STC 12-96 de

21 juny 1996) estableix la responsabilitat penal de l’empresari en matèria de seguretat laboral

davant  de  la  mort  del  treballador.  Dita  sentència  afirma que  «el  delicte  penat  a  l’article  191

paràgraf  2,  del  Codi  Penal,  pressuposa  que  sigui  demostrada  una  falta  d’imprudència  o

negligència greu per part del processat, que estigui a l’origen de la mort de la víctima. Que en

matèria d’accident de treball,  aquest obligació de prudència concerneix a la persona que està

investida del poder de direcció i control de l’organització material de l’obra, del respecte de les

normes de seguretat i dels obrers». 

Tanmateix, en la Sentència del Tribunal Superior de Justícia 42/2016 (STSJC 42/2016 del 20 de

setembre del  2016)  és  fa menció  a  dues sentències  que atribueixen la  responsabilitat  civil  a

l’empresa, diu: «aquest sistema de responsabilitat no exclou la culpa i ha estat aplicat per aquest

Tribunal Superior (cfr. STSJA 29-2-1996 i 27-01-1997).». 

S’aplica el principi  in dubio pro operario,  tal i  com estableix el Codi de Relacions Laborals en

l’article  4  sobre  els  principis  generals  alhora  de  complir  els  manaments  normatius  tant  per

empresaris com per treballadors. Aquest principi s’aplica quan «en cas de dubte, la interpretació i

l’aplicació s’ha de fer d’acord amb el principi in dubio pro operario». Però només en casos en que

hi ha un dubte alhora d’interpretar o aplicar els manaments normatius. 

3.4.El sistema de responsabilitats i la càrrega de la prova per accident de treball al sistema

judicial espanyol: 

És interessant comparar l’exposat anteriorment al voltant de la responsabilitat i l’atribució de la

càrrega de la prova però enfocant-se cap a la justícia del país veí. Per entendre el posicionament

de  la  justícia  espanyola  davant  l’atribució  de  la  responsabilitat  subjectiva  i  culpable  farem

referència a la Sentència de Tribunal Superior de Justícia de Madrid, 96/2017 (STSJM 96/2017,
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Sala de lo Social, Secció 4ª, del 9 de febrer de 2017) en que es pren en consideració la posició del

treballador respecte a l’empresari. El fragment que s’adjunta permet entendre la diferència entre

ambdós rols (el  d’empresari i  el del treballador) i  quin paper juga cadascun. La jurisprudència

espanyola  parteix  de  la  base  de  que  «no  són  parelles  la  respectiva  posició  d’empresari  i

treballador en ordre als riscos derivats de l’activitat laboral, des del punt i hora en que amb la seva

activitat productiva el empresari «crea» el risc, mentre que el treballador -al participar en el procès

productiu-  és qui  el  «pateix»;  a part  de que l’empresari  organitza i  controla aquell  procès de

producció, és qui ordena al treballador l’activitat a desenvolupar (art. 20 ET) i per últim està obligat

a  avaluar  i  evitar  els  riscos,  i  a  protegir  al  treballador,  inclús  front  als  seus  propis  oblits  i

imprudències no temeràries (art. 15 LRPL), establint-se el deure genèric de «garantir la seguretat i

salut laboral» dels treballadors (art. 14.1. LPRL)».» ( STSJM 96/2017, Sala de lo Social, Secció 4ª,

del 9 de febrer de 2017, traduït, p.5). 

Tanmateix,  la jurisprudència espanyola destaca en algunes sentències laborals el concepte de

deute de seguretat. Entenent que  «el deute de seguretat que al empresari correspon determina

que actualitzat el risc [AT] per enervar la seva possible responsabilitat l’ocupador ha d’acreditar

haver  esgotat  tota  diligència  exigible,  més  enllà  -inclús-  de  les  exigències

reglamentàries».»( STSJM 96/2017, Sala de lo Social, Secció 4ª, del 9 de febrer de 2017, traduït,

p.5). 

A Espanya la llei 36/2011, del 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social estableix en l’article

96.2 que «en els  processos sobre responsabilitats derivades d’accidents de treball  i  malalties

professionals correspondrà al deutors de la seguretat i als concurrents en la producció del resultat

lesiu provar l’adopció de les mesures necessàries per prevenir o evitar el risc, així com qualsevol

factor  excloent  o  minorar  de  la  seva  responsabilitat.  No  podrà  apreciar-se  com  a  element

exonerador  de  la  responsabilitat  la  culpa  no  temerària  del  treballador  ni  la  que  respongui  al

exercici habitual del treball o a la confiança que aquest inspira» (traduït). A diferència d’Andorra,

on davant la imprudència del treballador no s’atribueix responsabilitat civil a l’empresari, com hem

pogut observar en la  STSJC 62/14, Sala Civil, del 30 de juny de 2014. 
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4. Com es desenvolupa la seguretat i la salut laboral a través del Govern d’Andorra: 

Per entendre com s’executa la seguretat i salut en el treball al Principat d’Andorra és convenient

fer un incís en com s’estructura el Ministeri encarregat de gestionar aquesta disciplina. El Ministeri

d’Afers Socials, Justícia i Interior s’estructura en la Secretaria d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, i

la Secretaria d’Estat de Justícia i Interior. El Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior és en Xavier

Espot Zamora, el que fou durant 4 anys secretari judicial de Batllia entre d’altres competències.

Aquest Ministeri està format per aproximadament unes 500 persones i el pressupost previst en

l’any 2016 fou de 30.170.864,54 euros75. 

La  Secretaria  d’Estat  d’Afers  Socials  i  Ocupació  està  integrada  per  dos  Departaments,  el

Departament d’Afers Socials i el Departament d’Ocupació i Treball. En el Departament d’Ocupació

i Treball està integrat per tres àrees:  Servei d’Ocupació, Servei d’Inspecció de Treball i de Serveis

Generals,  Administratius  i  Pressupostaris.  La  Secretaria  d’Estat  d’Afers  Socials  i  Ocupació  és

l’Ester Fenoll Garcia. Una característica de la Secretaria d’Estat d’Afers Socials i Ocupació és la

creació d’una comissió interministerial a través del Departament d’Afers Socials. Aquesta comissió

interministerial  permet  la  coordinació  i  la  col·laboració  entre  el  Ministeri  de  Salut;  el  Ministeri

d’Afers Socials, Justícia i Interior i la Secretaria d’Estat d’Afers Socials i Ocupació. 

Mentre que la  Secretaria  d’Estat  de Justícia i  Interior  està integrada per  sis departaments:  el

Departament de Justícia i Interior, Departament de Policia, Departament de Prevenció i Extinció

d’Incendis i Salvaments, Departament d’Institucions Penitenciàries, Departament de Protecció Civil

i Gestió d’Emergències, Departament d’Immigració.  La Secretària d’Estat de Justícia i Interior és

l’Ester Molné Soldevila. 

75 Govern  d’Andorra  (2017).  Justícia  i  interior.  El  Ministeri  (juny  2018).  Recuperat  de  :  https://www.interior.ad/el-
ministeri 

https://www.interior.ad/el-ministeri
https://www.interior.ad/el-ministeri
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4.1.De la Inspecció de Treball: 

L’àrea d’Inspecció de Treball duu a terme diverses actuacions76.  D’entre les que es destaca el

control pel compliment de la normativa laboral. Comprovar que les empreses compleixen amb el

dret del treball, el dret de la seguretat social i el dret en matèria de prevenció de riscos laborals. 

També  és  difon  la  normativa  laboral  vigent  i  es  col·labora  amb  altres  departaments  u

administracions públiques per assolir  el  compliment  de la  legislació laboral.  Així  com elaborar

informes tècnics, accions d’estudi i  realització de projectes que permetin difondre la normativa

laboral. 

En el títol II, capítol segons de la Llei 34/2008 sobre la seguretat i la salut laboral és desenvolupen

les funcions i les competències del Servei d’Inspecció de Treball davant la vigilància i el control de

la prevenció de riscos laborals a les empreses. Podem dir que l’àrea d’Inspecció de Treball té una

sèrie  de  prioritats.  Primerament,  els  accidents  de  treball  i  les  revisions  d’ofici  mitjançant  les

persones  que  truquen  al  servei  telefònic  d’Inspecció.  Desprès,  les  revisions  periòdiques  de

seguiment per anar a les obres i sol·licitar la documentació. Per últim, tot el que respecta a la

divulgació de la normativa laboral a la societat, on s’hi inclouria la divulgació de la seguretat i la

salut en el treball. Aquest darrer tema resulta complicat per la situació actual de la Inspecció de

Treball  d’Andorra  i  perquè  encara  no  s’han  desenvolupat  campanyes  divulgatives.  Les  notes

tècniques informatives que es publiquen des del Servei d’Inspecció de Treball es van publicar per

ajudar  i  informar  als  empresaris  i  treballadors,  com  un  document  de  bones  pràctiques.  Els

inspectors també es basen en aquestes notes tècniques informatives alhora d’establir sancions. 

Els casos d’accidents de treball no solen arribar a Batllia ja que es solucionen a través del Servei

d’Inspecció de Treball. Serà Inspecció de Treball que davant d’una denúncia d’un treballador per

accident de treball, analitzi l’accident, les possibles causes i redacti un informe vinculant. On tindrà

presumpció de certesa el que estableixin des de el Servei d’Inspecció de Treball. 

El paper del Govern en l’aplicació de la Llei 34/2008 i dels seus corresponents Reglaments es

limita a la intervenció de la  Inspecció de Treball.  Quan el  Comitè Europeu dels  Drets Socials

sol·licita  informació  al  Govern  sobre  estratègies  o  programes en matèria  de seguretat  i  salut

76 Govern d’Andorra (octubre 2017). Secretaria d’Estat d’Afers Socials i  Ocupació. Estructura. Àrea d’Inspecció de
Treball. (juny 2018). Recuperat de: https://www.interior.ad/el-ministeri/secretaria-d-estat-d-afers-socials-i-ocupacio 

https://www.interior.ad/el-ministeri/secretaria-d-estat-d-afers-socials-i-ocupacio
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laboral, l’únic que ens trobem són les actuacions d’Inspecció de Treball en quant a la difusió de la

Llei 34/2008, entre els anys 2014 i 2015. Així  com una campanya específica d’inspeccions en

empreses amb un volum elevat de treballadors o amb un índex d’accidents superiors al 50% de la

mitjana del sector, en total 44 empreses inspeccionades el 2012 i 60 empreses visitades el 201377.

Tanmateix, en el 2015 la Inspecció de Treball va incoar 64 expedients sancionadors en matèria de

seguretat i salut en el treball78. 

4.2.De les actuacions del Govern d’Andorra en seguretat i salut laboral: 

Les actuacions  del Govern en matèria de prevenció és regulen en l’article 4 de la llei de seguretat

i salut laboral. Aquest article determina que el poder executiu haurà de «fomentar la prevenció, la

vigilància i el control del compliment de la normativa sobre seguretat i salut en el treball», ho farà

seguint les següents actuacions: 

En l’àmbit  de  la  divulgació  de la  seguretat  i  la  salut  laboral,  el  Govern  s’encarregarà de « la

promoció de la prevenció mitjançant la informació, la divulgació, la formació, la recerca en matèria

preventiva i el seguiment de les actuacions preventives que es duguin a terme a les empreses»

(art.4.a., de les actuacions del Govern en matèria de prevenció, Llei 34/2008). Com també durà a

terme «l’elaboració i  la divulgació d’estudis,  investigacions i  estadístiques relacionades amb la

salut  dels  treballadors»  (art.4.f.,de  les  actuacions  del  Govern  en  matèria  de  prevenció,  Llei

34/2008). 

A través del Departament de Treball,  mitjançant  la feina dels Inspectors de Treball,  el  Govern

haurà de «vetllar pel compliment de la normativa de seguretat i salut» (art.4.b., de les actuacions

del  Govern en matèria de prevenció,  Llei  34/2008)  a  través del  Servei  d’Inspecció de Treball

vigilaran  i  controlaran  el  correcte  compliment.  En  cas  d’un  incompliment  de  la  norma  es

sancionarà l’empresa o la persona física corresponent seguint el dret administratiu sancionador

(at.4.c.,de  les  actuacions  del  Govern  en  matèria  de  prevenció,  Llei  34/2008)  executat  pels

inspectors de treball. 

77  HUDOC European Social  Charter  (27 d’abril  2018).  Charte  sociale  européenne.  Comité européen des  Droits
sociaux.  Conclusions  2017.  Objectif  général  de  la  politique  .  Andorre.  Gener  2018  (p.  8)  Recuperat  de:
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdflibrary=ESC&id=CR_2017_AND_FRE&filename=CR_2017_AND_FRE.p
df

78 Govern  d’Andorra.  Ministeri  d’Afers  Socials,  Justícia  i  Interior.  Recuperat  de:
https://www.govern.ad/interior/item/6972-inspeccio-de-treball-incoa-170-expedients-sancionadors-el-2015 
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A nivell de salut laboral el Govern haurà  d’actuar en «l’establiment de mitjans adequats per a

l’avaluació i el control de les actuacions de caràcter sanitari que es realitzin a les empreses pels

serveis  de  prevenció» (art.  4.d.,  de  les  actuacions  del  Govern  en matèria  de  prevenció,  Llei

34/2008). Així com «la supervisió de la formació que, en matèria de prevenció i promoció de la

salut  laboral,  ha de rebre el  personal  sanitari  que actua als  serveis  de prevenció autoritzats»

(art.4.e., de les actuacions del Govern en matèria de prevenció, Llei 34/2008). 

De les actuacions del Govern d’Andorra previstes per la llei podem desprendre el següent: 

A) No hi ha campanyes, estratègies o programes en l’actualitat adreçades a millorar la prevenció

de riscos laborals al país. Tot i que es té previst per part del Departament de Treball i Ocupació dur

a terme campanyes divulgatives en seguretat i salut en el treball. 

B)  El  Servei  d’Ocupació  ofereix  formacions  professionals  pels  aturats  que  estiguin  inscrits  al

Servei d’Ocupació. Aquestes formacions contenen també apartats sobre seguretat i salut en el

treball per a l’any 201879. Només serà accessible per aquells treballadors que estiguin inscrits en

el  Servei  d’Ocupació,  els  treballadors  que estiguin  ocupats  i  vulguin  obtenir  coneixements  en

seguretat i salut laboral hauran de realitzar les pertinents formacions mitjançant els serveis de

prevenció aliè de les diferents empreses del país. De les formacions impartides, n’hi ha que estan

vinculades directament a la seguretat laboral com ara formacions en l’ús de carretons elevadors.

O  bé,  formacions  encaminades  a  grups  ocupacionals  concrets  que  inclouen  formacions  en

seguretat  i  salut  laboral  com per  exemple el  curs d’auxiliar  de magatzem i  logística.  Pel  que

respecta a formacions específiques en riscos laborals el Departament de Treball i Ocupació no

se’n fa càrrec ja que considera que són les pertinents empreses de prevenció del Principat les que

han de desenvolupar aquesta tasca. 

C) Ens trobem amb l’absència d’un informe anual sobre els riscos laborals i la seva prevenció per

part dels organismes governamentals. La no existència d’aquesta informe no permet que hi hagi

un bon sistema d’informació sobre els riscos al treball que permeti al Govern elaborar i avaluar

polítiques preventives de riscos laborals80. Tot i així, el Consell General en la sessió del dia 15 de

79 Catàleg  de  formacions  ocupacionals  per  a  inscrits  al  Servei  d’Ocupació  (.  Govern  d’Andorra  (juny  2018).
Departament  de  treball.  Catàleg  de  formacions  abril,  maig  i  juny  2018.  Recuperat  de:
https://www.treball.ad/images/stories/CatalegFormacions.pdf 

80 Per  entendre  la  importància  d’un  sistema  d’informació  de  les  lesions  per  accident  de  treball,  s’ha  utilitzat  de
referència l’estudi realitzat per Benavides, F.G. (2003)  Evaluación de la calidad del sistema de información sobre
lesiones por accidentes de trabajo en España (p. 27). Arch. Prevención de Riesgos Laborales; 6(1): 26-30. 
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setembre del  2017,  aprova una resolució  on encomana al  Govern d’Andorra  que  «s’iniciï  les

accions necessàries per realitzar un estudi exhaustiu on s’analitzin les causes que provoquen la

sinistralitat laboral i en base a les actes aixecades per la inspecció en matèria de salut laboral amb

l’objectiu de poder fer un Pla d’acció per disminuir l’índex de sinistralitat laboral”81.

D) No existeix cap sistema d’informació de las lesiones por accident de treball a nivell sanitari, si

volem obtenir informació sobre els accidents de treball ens hem de limitar al sistema de declaració

dels accidents laborals, ja sigui de forma presencial o via digital que desprès seran publicats al

Portal de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Ens trobem però un «increment d’activitat de

revisions i controls mèdics juntament amb la implantació de mesures de control exprés de les

incapacitats temporals de curta durada, que permeten la ràpida identificació de la contingència o

risc real  del  pacient,  basculant  un nombre important  d’incapacitats  declarades com accidents

laborals en incapacitats per malaltia» (Estats Financers 2017, CASS, p.38).

E) Andorra no disposa de cap organisme públic encarregat de la promoció, estudi i assessorament

en prevenció de riscos laborals  i l’únic organisme existent ha estat creat per una empresa privada

i  com  a  resposta  per  desenvolupar  la  responsabilitat  social  corporativa  de  l’empresa

Assegurprevenció. Pel que fa a l’Observatori Social d’Andorra, a nivell de seguretat i salut en el

treball no s’han fet publicacions. Per tant, no existeix cap organisme creat i la llei no preveu la

creació de dit  organisme. Poder la creació d’aquest  organisme veuria la llum si  hi  hagués un

impuls promogut per les organitzacions sindicals i patronals d’Andorra, que tindria la suficient força

com per impulsar-ho, davant la no creació d’aquest organisme per part del Govern d’Andorra. Ja

que,  les  actuacions  del  Govern  d’Andorra  es  faran  amb la  participació  de  les  organitzacions

empresarials i sindicals més representatives (art.4 sobre les actuacions del Govern en matèria de

prevenció, Llei 34/2008). 

L’Observatori de Riscos Laborals d’Andorra (ORLA) estava promogut per una empresa privada,

Assegurprevenció, ofereix serveis de prevenció aliè i serveis en salut laboral. La idea de crear-lo

responia «a les accions de responsabilitat social corporativa que l’empresa vol desenvolupar per

aportar valor a la societat». A més, «s’estructura com un organisme independent...treballarà per

establir ponts de col·laboració amb institucions com el Govern d’Andorra i la CASS»82. Entre els

objectius  de l’ORLA estava el  de publicar  un informe anual  amb les dades de sinistralitat,  la

81 Resolucions aprovades en sessió del Consell General del dia 15 de setembre de 2017. Consell General. Principat
d’Andorra. Control i impuls de l’acció política i de Govern. Recuperat de:  http://www.consellgeneral.ad/ca/activitat-
parlamentaria/control-i-impuls-de-laccio-politica-i-de-govern/debats-dorientacio-politica/copy_of_vi-legislatura-2011-
2015/any-2017/resolucions-aprovades-en-sessio-del-consell-general-del-dia-9-d2019octubre-del-2015 

82 ORLA (març 2018). Presentació de l’ORLA. Recuperat de: http://www.orla.ad/presentacio.html 
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divulgació i la formació així com ser un punt de suport pels empresaris. Dels objectius que pretenia

assolir aquest observatori, no s’han publicat informes anuals sobre les dades de sinistralitat, ni

s’han realitzat campanyes de divulgació i formació preventiva. 

4.3.De les malalties professionals: 

Quan s’adquireix una malaltia com a conseqüència del treball realitzat com a persona assalariada

o  per compte propi, que està reconeguda en el Reglament que estableix la llista de malalties

professionals i el procediment per reconèixer-les del 28 d’octubre de 2009 (B.O.P.A, núm 81, any

21,  4  de  novembre  de  2009)  i  on  la  integritat  del  temps  d’exposició  es  doni   a  Andorra  és

considerarà malaltia  professional.  La llista de referència de malalties professionals utilitzada a

Andorra ha estat la llista europea de malalties professionals, Recomanació 2003/670/CE de la

Comissió, de 19 de setembre de 2003, relativa a la llista europea de malalties professionals. Així

és classifiquen les malalties professionals en sis grups, tal i com estableix l’exposició de motius de

dit  reglament  «malalties  provocades  per  agents  químics,  malalties  de  la  pell  causades  per

substàncies o altres agents, malalties provocades per la inhalació de substàncies o altres agents,

malalties infeccioses o parasitàries, malalties provocades per agents físics”.  

La Comissió Nacional de les Malalties Professionals (CNMP) és l’òrgan nacional de caràcter tècnic

i  públic83 el  qual  proposa  la  llista  de malalties  professionals,  s’encarrega d’actualitzar  la  llista

«periòdicament» i  elabora els dictàmens i informes corresponents. Està format pel Ministre de

salut; un tècnic designat pel Ministeri de salut; 2 metges de medicina del treball, un designat pel

Ministre de salut i l’altre designat pel Col·legi de Metges; i la Direcció General de la CASS (el

Director General serà escollit pel Consell d’Administració, dit Consell és nomenat pel Govern). Per

a poder prendre decisions és necessita un quòrum d’almenys 3 membres, un dels quals ha de ser

el Ministre de salut i en cas d’empat serà aquest darrer que disposarà d’un vot de qualitat per a

desempatar.  Tant el Ministre de salut com el director general de la CASS poden delegar.  Tots

aquells experts que assessorin en matèria de salut laboral seran designats pel Ministre de salut.

Per tot l’anteriorment exposat,  la Comissió Nacional de Malalties Professionals és un òrgan on

majoritàriament tots els seus membres han estat designats única i exclusivament pel Ministre de

salut. Només hi ha un metge designat pel Col·legi de Metges que no ha estat designat pel Ministre

de Salut ni per cap ens  públic governamental. 

83 Comissió Nacional de les Malalties Professionals. CASS (juny 2018). Malaltia professional. Composició, funcions i
actuacions de la Comissió Nacional  de les Malalties  Professionals.  Recuperat  de:  https://www.cass.ad/malaltia-
professional 
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Respecte al  reconeixement i  a  l’actualització  de la  llista de malalties professionals,  tot  i  que

Andorra  pren  com  a  referència  la  llista  europea  de  malalties  professionals,  Recomanació

2003/670/CE, no estan reconegudes moltes de les malalties professionals que si estan presents

en la  llista europea de malalties professionals.  Així,  no és reconeixen les malalties següents:

síndrome del túnel carpià (núm. de malaltia professional 506.45), nistagme dels miners (núm. de

malaltia professional 507) i malalties provocades per radiacions ionitzants 84. Tampoc s’aprova la

llista complementaria de malalties el origen professionals de les quals es sospita, que podrien

declarar-se i  contemplar-se en un futur en l’annex I de la llista europea de malalties professionals.

A Espanya  el  Real  Decret  1299/2006  sobre  la  llista  de  malalties  professionals85 reconeix  en

l’article 1 l’aprovació de l’annex 1 que inclou el llistat de malalties professionals i l’annex 2 que

inclou  una  llista  complementaria  de  malalties  amb  sospita  d’origen  professional  que  podria

contemplar-se en l’annex 1 en un futur. 

Podem dir que no estan reconegudes algunes malalties professionals que haurien de reconèixer-

se a Andorra segons la tipologia des treballs efectuats, ni s’emeten de manera pública els informes

de la CNMP, la presa de decisions de la Comissió Nacional de Malalties Professionals es veu

determinada pels seus membres, majoritàriament designats pel Ministeri de salut. 

La  Llei  34/2008  només  nombra  el  terme  «malaltia  professional»  en  l‘article  1.  La  resta  de

conceptes relacionats amb les malalties professionals es remeten a la Llei17/2008 de la seguretat

social. 

Respecte als protocols i procediments específics que es duen a terme sobre vigilància de la salut

en el treball, els serveis de salut laboral seguiran «els protocols específics reconeguts i avalats

internacionalment» (art. 4.d. de la vigilància de la salut en el treball, Reglament que regula els

serveis de salut laboral, aprovat el 14 de novembre de 2012 (B.O.P.A., núm. 57, any 24, del 21 de

novembre del 2012). El mateix article estableix que «el ministeri encarregat de la salut pot aprovar

i publicar protocols i procediments específics sobre vigilància de la salut en el treball» (art. 4.d,

ídem anterior). 

84 Llista europea de malalties professionals publicada en el  Diari  Oficial  n.º  L 238 del  25/09/2003,  p.0028- 0034.
Recomanació de la Comissió, del 19 de setembre de 2003, relativa a la llista europea de malalties professionals.
Recuperat de: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0670:ES:HTML 

85 Real  Decret  1299/2006, del  10 de novembre,  aprova el  quadre de malalties professionals en el  sistema de la

seguretat social i estableix els criteris per a la seva notificació i registre. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0670:ES:HTML
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De moment,  el  Ministeri  de  salut  no ha publicat  cap  protocol  ni  procediment  específic  sobre

vigilància de la salut en el treball, més enllà del que està contingut en aquest Reglament sobre els

serveis de salut laboral. Per tant, els únics programes de vigilància de la salut són els que es

realitzen des dels serveis de salut laboral i no existeixen sistemes d’informació i control en salut

laboral més enllà dels serveis de salut laboral. L’article 10  sobre el sistema d’informació sanitària

del Reglament dels serveis de salut estableix que «els serveis de salut laboral han d’elaborar i

facilitar al  ministeri encarregat de la salut les informacions i  les estadístiques sanitàries que li

siguin requerides per al manteniment del sistema d’informació sanitària». És a dir,  els serveis de

salut laboral són els que aporten informació en salut laboral pel sistema d’informació sanitària.

Doncs, són les empreses de prevenció alienes les que s’encarregaran de la recollida de dades

sobre salut laboral del treballadors. Per tant, no existeix cap organisme oficial creat que reculli les

dades sobre salut laboral. El sistema de seguiment de les malalties professionals és fa a travès

dels serveis de prevenció aliè i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social alhora de determinar la

prestació per malaltia professional. 

El  Ministeri  disposa  directament  regit  per  la  Direcció  General  de  Salut  i  Benestar  un  Pla  de

Promoció, Prevenció i Vigilància de la salut86.

86Per a poder aprofundir respecte a salut laboral en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals es van enviar diverses

preguntes a l’Àrea de Promoció, Prevenció  i  Vigilància de la salut del Ministeri de Salut d’Andorra, no s’ha rebut

resposta a dites preguntes. 
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5.Entrevistes

S’han dut a terme dues entrevistes al Director de Seguretat, Higiene i Medi Ambient de FEDA

(Forces Elèctriques d’Andorra) Joan Lluís Armengol, i a l’assessora del Departament d’Ocupació i

Treball  del  Govern  d’Andorra,  Laly  Sánchez  Granado.  Abans  de  presentar  aquestes  dues

entrevistes, s’adjunta una sèrie de preguntes que es van sol·licitar de manera on-line al Servei

d’Estudis  i  Estadística  de  la   Caixa  Andorrana  de  Seguretat  Social.  Dites  qüestions  van  ser

respostes per la Responsable del Servei d’Estudis i Estadística de la CASS, Tània Mayà Pujol.

Adjuntem a continuació el contingut de dit correu.

5.1.Servei d’Estudis i Estadística de la Caixa Andorrana de Seguretat Social: 

1.En les dades sobre accidents de treball per sector d’activitat hi figuren 3.721 accidents

laborals87 però en el recull dels Estats Financers de 2017 figuren 3.726 accidents de treball

declarats88. Quina xifra és la correcta? 

Agafa la dada publicada. Totes dues poden ser correctes ja que depèn de la data de tall.89

                                                                                                     

2. Dels accidents laborals declarats, siguin 3.721 o 3.726, són accidents laborals totals on

es computa tant accidents amb baixa com accidents sense baixa laboral? És a dir, els 1.838

accidents  amb  baixa  laboral90 estan  inclosos  dins  dels  3.721/3.726  accidents  laborals

totals? 

Sí, el nombre d'accidents laborals inclouen tants els que han generat una baixa com els que no. 

87 Es tracta de les dades d’accident laboral per sector d’activitat entre Gener i Desembre de 2017 que figuren en
l’apartat d’Estadístiques d’Extracció mensual sobre accidents laborals de la CASS. Pot recuperar-se la informació
mitjançant  la  següent  direcció:
https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB022018_Accidents201712M_0.pdf 

88   Són les dades recollides i publicades en el Recull d’Estats Financers de 2017, pendent d’aprovació per part del
Consell General d’Andorra. Caixa Andorrana de Seguretat Social (26 d’abril, 2018). Estadístiques. Estats Finaners, 2017
[arxiu  pdf]  (p.  23).  Recuperat  de  https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats
%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
89 En el present treball s’ha selecionat la dada publicada de manera oficial en les Estadístiques d’Extracció mensual

sobre accidents laborals de la CASS. 
90 Els accidents de treball amb baixa laboral respecte al 2017 són de l’apartat d’Estadístiques d’Extracció mensual de

la CASS.  Recuperat de: www.cass.ad/estadístiques.

https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estad%C3%ADstiques%20Estats%20%20Financers%20CASS%202017.pdf
https://www.cass.ad/sites/default/files/documents/WEB022018_Accidents201712M_0.pdf
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3.  Quan es parla  de  prestacions per  incapacitat  laboral,  una d'elles són les  malalties .

Aquestes  "malalties"  fan  referència  a  malalties  derivades  del  treball  o  bé  a  malalties

professionals91? 

Les prestacions per incapacitat laboral són els salaris que es paguen quan una persona es troba

en atur de treball (baixa laboral). Aquestes es divideixen en funció del risc que ha causat l'atur:

malaltia, accident de treball, maternitat. En el risc Accident laboral s'hi inclouen tant els accidents

de treball com les malalties professionals. 

Pel que fa a la durada mitjana dels aturs per accident de treball es xifra en 58,7 dies el 2016

i en 59,4 dies el  2017,  és considera que el  2017 representa un 5% menys en la durada

mitjana92? Les xifres es contradiuen? 

La durada mitjana dels aturs de treball per risc accident laboral va ser de 58,7 dies el 2016 i de

59,4 dies el 2017; el que representa un augment de l'1% entre 2016 i 2017. En el document hi ha

un error de transcripció. 

A que és refereix quan és diu que s'ha dut a terme una "implementació de mesures de

control exprés de les incapacitats temporals de curta durada"? Quin tipus de mesures de

control s'han dut a terme93? 

El que s'està fent és convocar a revisió mèdica els assegurats amb una incapacitat temporal de

curta durada. 

4. Hi ha dades sobre les malalties professionals, ja que al web de la CASS i al Departament

d'Estadística de Govern no n'apareix?

Des de la CASS no hem elaborat cap informació al respecte. 

5.S'han  fet  públics  els  informes o  les  dades  de  la  Comissió  Nacional  de  les  Malalties

Professionals?

91 En refèrencia al que es descriu en el Recull d’Estats Financers de 2017, pàg. 37. Recuperat de: veure nota al peu
89. 

92 En refèrencia al que es descriu en el Recull d’Estats Financers de 2017, pàg. 38. Recuperat de: veure nota al peu
89.

93 Ídem. 
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No en tinc coneixement.

6. Hi ha publicats de forma oficial els índex de sinistralitat i els índex d'incidència?

La CASS no els calcula periòdicament ni els publica. És possible que puguis obtenir informació al

respecte al ministeri d'interior. 

7.S'han realitzat campanyes de declaració i notificació dels Accidents de Treball per part de

la CASS? Si és així, on puc localitzar aquesta informació? 

No s'ha fet cap campanya en aquest sentit. 
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5.2.Entrevista a Joan Lluís Armengol,  Director  de Seguretat,  Higiene i  Medi  Ambient  de

FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra). 

La  següent  entrevista  s’ha  realitzat  al  Director  de  Seguretat,  Higiene  i  Medi  Ambient  de  la

parapública que gestiona l’electricitat a Andorra, FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra). 

1.FEDA  té dins del seu sistema de gestió empresarial la certificació OHSAS 18.001 (sistema

de gestió en seguretat i salut laboral), la ISO 14.001 (sistema de gestió mediambiental) i la

UNE 171.330 (certifica la qualitat  de l’aire interior).  Per què vau decidir  certificar-vos en

aquestes normes?

Vam decidir certificar-nos perquè en aquell moment no hi havia res legislat a Andorra. Nosaltres

vam començar al 2007, a Andorra no hi havia legislació en aquesta matèria ja que va sortir el 2008

i  era  d’aplicar  als  anys  següents.  Nosaltres  ja  teníem quelcom fet  i  vam voler  certificar  que

estàvem bé. Nosaltres vam decidir  certificar-nos, no per donar-nos a conèixer,  sinó per veure

realment que era una manera de poder créixer i poder anar millorant. No perseguíem quedar bé

davant la població ja que tampoc fem publicitat. Ho tenim penjat en la pàgina web de manera molt

breu. Però en canvi a nosaltres haver-nos certificat ens ajuda com a millora continua. 

2.Vau ser la primera empresa Andorrana en certificar-vos ?

No, hi havia més gent amb la OHSAS 18.001. Vam ser dels primers, però no vam ser els primers

en aplicar-la.  Estan certificats amb la OHSAS 18.001 empreses com Crèdit Andorrà, Grandvalira,

CETRASA, Grup Heracles, varies constructores del país, Assegur...

3.Les empreses que tenien la certificació en OHSAS 18.001 tenen tres anys per realitzar la

migració cap a la nova norma ISO 45.001 publicada al març del 2018 (la primera norma

internacional en gestió de la seguretat laboral). Heu començat a fer-ho? 
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La ISO 45.001 acaba de sortir ara i tenim tres anys per fer-ho. Canvia tot el que és el cicle de vida

de històries,  entra més en els processos però la resta és com les certificacions anteriors. Ho

engloba tot. 

4.Sou de les poques empreses andorranes que s’han certificat en la OHSAS 18.001. Per què

creus que a Andorra hi ha moltes empreses que no s’hi han certificat? 

Perquè a Andorra la cultura de seguretat va sortir arrel de la Llei 34/2008, de la seguretat i la salut

en el treball.  Érem poques empreses que teníem la cultura de seguretat.  Nosaltres pel nostre

tarannà i pel nostre dia a dia de l’electricitat, si que tenim aquesta consciència. Però les empreses

aquí són molt petites en sí, la cultura de la seguretat ha sigut més una cultura imposada per llei. 

5.Ús considereu una empresa saludable (més enllà de la legalitat, ètica empresarial, vetllar

per la salut del treballador)?

Sí, vam començar tot el tema de la prevenció de riscos laborals tot i que no era obligatori fa uns

vint anys. Nosaltres vam començar a fer formació professional en habilitacions elèctriques farà

aproximadament uns vint  anys.  Quan no era obligatori,  degut  al  tema peculiar  de les nostres

instal·lacions, que no són condicions que s’estudien en escoles. Vam començar a fer-ho a través

de l’escola EDF i a travès del sistema francès. Llavors, les nostres formacions no són com les

espanyoles, sinó que són reciclables. A FEDA cada tres anys t’has de reciclar, perquè seguíem el

sistema francès. En aquest aspecte, sí que hem anat més enllà. En l’aspecte de qualitat d’aire

interior també vam començar a treballar-lo al 2005. Tot això, ho englobes dins de la política de

prevenció, estàs pendent del personal. El fet de ser una parapública permet dur a terme accions

en el camp de la prevenció. 

6.Respecte als serveis de prevenció i als serveis de vigilància de la salut: 

Quan va sortir la Llei 34/2008 es van crear molts serveis de prevenció aliè. Al inici eren quatre

empreses que ho gestionaven, i de cop i volta, al sortir la llei van sortir moltes empreses. Ara amb

la crisis s’han anat repartint el mercat i s’ha estabilitzat una mica. I ara, han quedat unes quantes. 
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Tots els serveis de prevenció aliè que hi han fan vigilància de la salut, el que succeeix és que

comparteixen metges. No hi ha gaires metges especialitzats en medicina del treball a Andorra. Va

sortir un edicte, i van arribar tres metges més, perquè no n’hi havien. 

7.Andorra és el país europeu que més ha trigat en publicar la Llei 34/2008 de seguretat i

salut  en  el  treball.  Com creus  que  ha  repercutit  aquesta  tardança  en  l’aplicació  de  la

prevenció de riscos laborals a FEDA? I en les organitzacions del país?

Sí, Andorra ha estat l’últim país d’Europa en publicar la Llei 34/2008. Aquesta tardança repercuteix

en males costums, perquè la gent ha sigut reticent, ha costat i costarà. Perquè encara trobem

coses que no funcionen. És qüestió de que ens impliquem tots. Per la nostra part, quan ens venen

empreses  externes  insistim en que han de complir les mesures preventives. Però a les empreses

els hi costa. La gent ha d’anar agafant aquesta cultura de què la seguretat no és una obligació

sinó un bé per tu. Un cop hagin fet aquest canvi, ja està. 

8.Creus que el Govern d’Andorra hauria de contribuir en aquest canvi?

Al  Govern   li  falta  una  mica  d’implicació.  Ells  han  agafat  la  postura  d’Inspecció  de  Treball.

Realment la Inspecció de Treball es mobilitza si hi han accidents de treball. Però realment, hi ha

empreses on no hi han anat mai. Per què no fan més revisions? També és cert que no tenen gaire

personal.  Manquen  inspectors  que  siguin  tècnics.  I  a  Andorra  ens  manca  la  cultura  de  la

sensibilització. 

9.No existeix cap Comissió Nacional en seguretat i  salut laboral.  Com a tècnic i  cap en

seguretat i salut laboral a FEDA, penses que és necessari la creació d’un organisme públic

d’assessorament en prevenció de riscos laborals gestionat per Govern?

Seria l’ideal. Però el problema és, qui ho ha d’impulsar, Govern? Si no donen l’abast amb la feina

que fan en el dia a dia. Ells difícilment ho podran fer. Llavors l’altra opció és fer-ho privat. Es va

crear l’Observatori de Riscos Laborals d’Andorra que va impulsar l’empresa Assegur Prevenció,

comissió que és va disgregar.  Tenien aquesta comissió que no va funcionar mai,  jo hi  era en

aquella comissió. Assegur és un dels que domina la prevenció a Andorra. 
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El què s’hauria de fer aquí és més campanyes de sensibilització per part de Govern. No hi ha res

de campanyes. Les campanyes de sensibilització elèctrica les fem nosaltres, els riscos relacionats

amb la pesca ho fem nosaltres. Nosaltres vam decidir començar sensibilitzant i des de fa quatre

anys estem sensibilitzant el risc elèctric a les escoles. 

10.Podria estar relacionat l’elevat índex de sinistralitat del país amb aquesta tardança en la

publicació de la Llei  34/2008 i  amb l’absència  d’alguns reglaments en seguretat  i  salut

laboral? A què creus que és degut aquest elevat índex de sinistralitat?

Sí està relacionat. A Andorra tenim la taxa de sinistralitat més alta d’Europa. És una taxa altíssima.

En  el  2017  la  taxa  d’incidència  és  de  4.036,65.  A més  s’observa  quan  les  condicions  són

favorables,  contra més gent tens treballant més accidents tens. Influeix molt, el fet de tindre molta

feina amb l’increment d’accidents de treball.

11.Quina opinió té respecte al darrer informe de Conclusions de 2017  del Comitè Europeu

del Drets Socials sobre Andorra? 

No l’he llegit però respecte a la manca de regulació, a FEDA apliquem la regulació francesa. Tot el

que és risc elèctric estem aplicant la norma francesa 18.510. La regulació de l’amiant va sortir fa

poc i l’han tret obligats. Hi ha molts serveis de prevenció però no tots estan formats per a un

correcte tractament de treballs amb amiant. També han tret recentment la regulació del control de

l’activitat preventiva en empreses amb servei de prevenció propi. 

12.Quines  millores  són  necessàries  al  Principat  d’Andorra  per  integrar  i  millorar  una

seguretat i salut laboral nacional?

Conscienciació. S’han de fer campanyes i campanyes, no de repressió sinó de conscienciació.

Agafar el personal anar-lo formant, empresaris, tècnics encarregats, tècnics mitjos i operaris. Des

de d’alt cap abaix. El de dalt han de ser conscients que això té un cost. Però s’ha de fer aquesta

conscienciació. 

Les  formacions  que  s’imparteixen les  fan totes  els  serveis  de prevenció  aliè.  I  et  fan  fer  les

formacions de cinquanta hores. Quan seria més convenient fer formacions de quatre hores cada

tres mesos. 
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5.3. Entrevista a l’assessora del Departament de Treball i Ocupació, Laly Sánchez Granado:

L’entrevista  realitzada  a  l’assessora  del  Departament  de  Treball  i  Ocupació,  Laly  Sánchez

Granado,  no  està  disponible  mitjançant  aquest  treball  (de  manera  pública)  per  qüestions  de

confidencialitat  amb  el  Departament  de  Treball  i  Ocupació  del  Govern  d’Andorra.  Tot  i  que

s’adjunten les preguntes que se li van realitzar per ordre i segons el transcurs de l’entrevista. 

1.Les dades de sinistralitat  dels  accidents laborals  a Andorra no estan publicades de manera

oficial  pel  Govern d’Andorra,  ja  sigui  a travès del  Departament  d’Ocupació i  Treball  (Ministeri

d’Afers Social, Justícia i Interior) com del Ministeri de Salut? Perquè? 

2.Per què la CASS no regula d’una altra manera com es determinen els accidents de treball?

3.Quan hi ha un accident de treball, es presumeix que és accident de treball si succeeix en el lloc i

temps on es desenvolupa la feina. Però la càrrega de la prova correspon a la víctima de l’accident

de treball no? Per què?

4.Hi ha una absència de diversos reglaments en seguretat i salut en el treball. No existeixen els

reglaments  sobre  els  riscos  contra  agents  cancerígens  o  mutàgens,  agents  físics  (com  les

radiacions ionitzants), químics i biològics, entre d’altres reglaments. Es té previst que es comenci a

regular?

5.En  quant  a  la  psicosociologia,  tampoc  hi  ha  publicat  cap  reglament   sobre  l’estrès,  les

agressions i la violència específica al treball. Es té pensat publicar-los? Quan?

6.Si  es contrastessin les dades hospitalàries vinculades amb l’estrès a Andorra…

7.Es té previst crear un sistema d’informació i control en salut laboral? Per quan arribin casos

d’accidents de treball que siguin identificats i classificats, per desprès poder realitzar estadístiques

o projectes?
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8.Hi ha previst un projecte entre els serveis de prevenció i el Govern d’Andorra entorn a la salut

laboral?

9.Perquè no estan reconegudes a  Andorra com a malaltia  professional  el  síndrome del  tunel

carpià, el nistagme dels miners, i les malalties provocades per radiacions ionitzants? 

10.Andorra és el país europeu que més ha trigat en publicar la Llei 34/2008 de seguretat i salut en

el treball.  Creus que aquesta tardança en la regulació normativa juntament amb l’absència de

reglaments afecta a com s’està gestionant avui en dia la seguretat i salut laboral ? 

11.Per assegurar una eficàcia en el compliment de la seguretat i la salut laboral en les empreses,

no s’hauria de regular molts d’aquests reglaments inexistents? 

12.Com afirma el Comitè Europeu «la reglamentació en matèria de salut i de seguretat al treball

no satisfà l’obligació general de cobrir de manera específica una gran majoria dels riscos»94.Quina

opinió tens al respecte d’aquesta afirmació?

13.Quines són les principals estratègies adreçades a millorar la prevenció laboral previstes des del

Departament de Treball? Ja que no hi ha campanyes en prevenció, ni campanyes sobre notificació

d’accidents de treball...?

14.Fer campanyes en prevenció de riscos laborals acabant sent el més important, més enllà de

vetllar pel compliment de la norma per part de la Inspecció de Treball....

15.A banda de les  estadístiques,existeix  algun organisme que elabori  estudis  i  investigacions

sobre la salut laboral a Andorra ?

16.Els cursos  impartits en formació ocupacional (des de el Servei d’Ocupació) inclouen algunes

formacions  en  seguretat  i  salut  laboral.  S’ofereixen també formacions  en prevenció  de riscos

94 Comitè Europeu (2017). Conclusions 2017, Andorra. Carta Social Europea (p.13). 
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laborals per a treballadors (p.ex. formació en recurs preventiu) ? I per a empresaris (p.ex. gestió

de la prevenicó)?

 

17.A nivell personal que milloraries sobre seguretat i salut en el treball a Andorra?

6.Conclusions

Del present treball es desprenen diverses conclusions al voltant de la seguretat i la salut en el

treball, englobades entorn a la regulació normativa i  les accions del Govern d’Andorra.

Pel que fa a la regulació normativa és cert que cal tenir en compte les dimensions del país i les

característiques  econòmiques  i  socials,  però  és  necessari  començar  a  regular  reglaments

inexistents i necessaris per a una protecció eficaç dels treballadors. Reglaments tan bàsics com el

reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball amb equips  que inclou les

pantalles de visualització de dades, o el reglament específic sobre els llocs de treball, reglaments

sobre manipulació  manual  de càrregues,  reglaments sobre  l’estrès  i  la  violència  específica  al

treball, tampoc queden protegits els riscos contra agents cancerígens o mutàgens, agents físics

(radiacions ionitzants), químics, biològics i utilització de màquines. Per tant, Andorra no pot limitar-

se exclusivament a recórrer de manera subsidiària a les normes de la OIT quan és tracta de

regular aspectes bàsics sobre la protecció de la salut i la seguretat laboral dels treballadors.

Tampoc s’ha regulat el control de l’activitat preventiva en els serveis de prevenció aliè a travès

d’un sistema d’auditories, fet que afecta directament a com es gestiona la prevenció de riscos

laborals al país, sense cap criteri estandaritzat. Si cap ens controla què estan duent a terme els

serveis  de  prevenció  aliè,  no  hi  ha  cap  verificació  externa  de que  la  gestió  de  les  activitats

preventives a les empreses del país sigui la adient. 

 

 L’aplicació  recent  i  amb  retard  de  la  Llei  34/2008 no  hauria  de  justificar  l’elevat  nombre

d’accidents de treball en el període de 2017, ja que ha transcorregut el termini suficient per a que

el Govern posi en marxa plans de control i reducció del nombre d’accidents laborals. Per part de la

CASS s’ha facilitat la declaració dels accidents de treball als empresaris per via digital, fet que

facilita aquesta declaració dels accidents. 
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Respecte a les polítiques i accions que duu a terme el Govern d’Andorra en matèria de seguretat i

salut laboral són escasses. No es duen a terme campanyes de divulgació en prevenció de riscos

laborals i totes les accions van dirigides al paper sancionador de la Inspecció de Treball. Hi ha una

gran manca de consciència sobre la seguretat i salut laboral així com una manca de cultura dels

riscos dins de les organitzacions del país. Tampoc existeix cap organisme encarregat de divulgar,

informar, investigar i estudiar la seguretat i la salut laboral. Si el Govern d’Andorra no dóna l’impuls

per  crear-lo  poder  les  organitzacions  sindicals  i  patronals  d’Andorra  haurien  de  començar  a

treballar en aquest projecte. Tot i que, la responsabilitat i l’impuls inicial hauria de partir del Govern

d’Andorra. 

Les dades sobre la sinistralitat  dels accidents laborals a Andorra no estan publicades per cap

organisme governamental ni per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. Aquest fet mostra

clarament quina és la gestió que s’està fent respecte a la seguretat i salut laboral al país. Si el

Govern d’Andorra no realitza un recull de les dades de sinistralitat de manera eficient ni procedix a

fer cap tipus d’informe anual sobre la prevenció de riscos laborals al país, difícilment podran dur a

terme les polítiques necessàries per a millorar i  reduir  les dades de sinistralitat  més elevades

d’Europa.  Unes  dades  de  sinistralitat  que  es  veuen  determinades  per  la  manera  en  que  es

recopilen les dades dels accidents de treball per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 

En  quant  a  la  Comissió  Nacional  de  les  Malalties  Professionals,  la  seva  composició

majoritàriament formada per membres designats directament pel Ministre de salut no es imparcial.

Personalment considero que aquest òrgan hauria d’estar format per un nombre almenys igual de

membres independents del Ministeri de salut i  membres designats per dit  Ministeri.  Quan una

Comissió està formada majoritàriament per membres designats per un Ministeri, la parcialitat pot

ser-hi present. La presa de decisions vinculades a la salut hauria de ser totalment imparcial i no

hauria d’estar polititzat. 

En síntesi,  la situació actual de la prevenció de riscos laborals necessita que s’impulsin nous

reglaments, organismes que permetin una correcta recopilació de les dades d'accidentalitat, noves

polítiques, noves campanyes per promoure la seguretat i la salut laboral, i integrar-la en totes les

empreses del país per tal de reforçar la protecció del treballadors. 
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8.Annexos

Annex 8.1. Esquema del sistema judicial d’Andorra95
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Annex 8.2. Prestacions econòmiques per incapacitat laboral (Incapacitat Temporal)96: 

96Caixa Andorrana de Seguretat Social (5 d’abril, 2018). Estadístiques. Estats Finaners, 2017 . Principals activitats de
gestió.  Atenció a l’assegurat. (Pendents d’aprovació  per  part  del  Consell  General) [arxiu  pdf]  (p.14).  Recuperat  de
https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/Estats%20Financers%202017.pdf 
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Annex 8.3.Sistema de notificació dels accidents de treball97: 

97Caixa Andorrana de Seguretat Social (9 de març de 2018). Estadístiques. Estats Finaners. 2017. Indicadors d’activitat
de gestió i atenció a l’afiliat durant 2016.  (Pendents d’aprovació per part del Consell General) [arxiu pdf] (p.23 i 24).
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Annex 8.4.Nombre de declarants per sector d’activitat a Febrer de 201898 (1): 

(1) Criteris per a l’extracció de les dades de Dimensió d’empreses per sector:

En aquest procés es tracten totes les relacions assegurat-declarant presents en les cotitzacions

presentades, que corresponen al període.

Les taules mostren el nombre de declarants (empreses) per llocs de treball que generen en cada

període de cotització.

Una persona assalariada amb múltiples declarants, es comptarà tants cops com declarants tingui.

98 CASS (8 de maig 2018). Estadístiques. Dimensió de les empreses. Nombre de declarants per sector d’activitat. Any
2018.  Febrer.  Recuperat  de:  file:///C:/Users/user/Downloads/RES%20Dimensi%C3%B3%20empreses
%20201802.pdf 
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