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SINISTRALITAT LABORAL ANUALITAT 2009 
 

L’índex de sinistralitat laboral al Maresme es redueix un 17,53% respecte del 

2008, variació gairebé idèntica a la registrada pel conjunt de Catalunya1. 

 

En l’anualitat 2009 l’índex d’incidència laboral2 es va reduir un 17,53% respecte el 2008, 

xifra semblant a la registrada pel conjunt de Catalunya en què la reducció ha estat del 

18%. Així doncs, la reducció de l’accidentalitat laboral tant a la comarca com pel conjunt 

de Catalunya són prou importants i esperançadores.  
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La reducció de l’índex d’incidència laboral ha estat important tant en els accidents 

mortals, greus i lleus. En el primer cas el descens ha estat del 100% en no produir-se al 

llarg de l’any 2009 cap accident mortal. Els accidents amb pronòstic greu disminueixen un 

36,48% i un 17,33% en el cas dels lleus. De fet, els descensos en aquesta darrers dos 

casos són els més significatius en ser, sempre, els més nombrosos. 

 

 

 

                                                
1 Les dades comarcals no són directament comparables amb les de Catalunya ja que la variable de 
referència no és estrictament la mateixa. 
2 Índex d’incidència laboral: nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social 
(règim general i règim especial mineria del carbó). Tal i com apunta el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, els índex d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de 
l’evolució de la sinistralitat ja que eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres 
absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys. 



 

        

Evolució de l'Índex d'incidència segons grau de gravetat   

Gravetat 2005 2006 2007 2008 2009 
variació  
08-09 

Lleus 6.101,06 6.479,92 6.689,89 6.202,64 5.127,69 -17,33% 
Greus 80,32 54,24 53,59 46,00 29,22 -36,48% 
Mortals 5,50 3,19 4,12 4,28 0,00 -100,00% 
Total 6.186,89 6.537,34 6.747,59 6.252,92 5.156,92 -17,53% 
Elaboració de l'ODLM a partir de les dades del Dpt. de Treball    
 

Quant a les xifres absolutes de sinistralitat laboral segons el grau de gravetat, al llarg de 

l’any 2009 van produir-se un total de 4.412 accidents laborals amb baixa al Maresme, la 

qual cosa suposa una disminució dels accidents del 24,52% respecte el 2008. Aquesta 

reducció s’ha fet evident en els tres graus de gravetat; els accidents mortals han 

disminuït un 100% en no produir-se’n cap,  els accidents greus han experimentat una 

reducció del 41,86% i els lleus han caigut un 24,33%. 

 

Evolució de la sinistralitat laboral segons gravetat, 2004-
2009 

Període Lleus Greus Mortals TOTAL 

2004 5.907 98 5 6.010 
2005 5.545 73 5 5.623 
2006 6.093 51 3 6.147 
2007 6.492 52 4 6.548 
2008 5.798 43 4 5.845 
2009 4.387 25 0 4.412 
Elaboració de l'ODLM a partir de les dades del Dpt. de Treball  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índex d'incidència per sectors, 2009
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Quant a l’accidentalitat laboral per sectors econòmics, si bé l’índex d’incidència ha 

disminuït, de més a menys intensitat, en la indústria (-23,35%), en la construcció (-

12,62%) i en els serveis (-11,59%), el que destaca per sobre de tot és l’increment de 

l’índex d’incidència en el sector primari; aquest sector ha experimentat un creixement del 

142,12% en comparació amb l’any 2008, i passa d’un índex de 23.109,60 accidents per 

cada 100.000 afiliats als 55.952,38 accidents per 100.000 afiliats actuals. 

 

Evolució sinistralitat laboral per grans sector econòmics   
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricultura 136 131 127 110 136 94 
Indústria 1.881 1.640 1.665 1.615 1.437 966 
Construcció  1.546 1.537 1.859 1.972 1.422 936 
Serveis 2.447 2.315 2.496 2.851 2.850 2.416 
TOTAL 6.010 5.626 6.147 6.548 5.845 4.412 
Elaboració de l'ODLM a partir de les dades del Dpt. de Treball    
 

Pel que fa les dades absolutes de sinistralitat laboral per grans sectors d’activitat, veiem 

que el nombre de sinistres ha disminuït en tots els sectors respecte l’any anterior. Així, la 

construcció registra la reducció més intensa, del 34,18%, seguida per la indústria (-

32,78%), l’agricultura (-30,88%) i, finalment, el sector serveis (-15,23%).  

És en aquest punt on s’evidencia que l’índex d’incidència laboral és el millor indicador per 

seguir i evaluar l’evolució de la sinistralitat laboral. Com hem vist, la sinistralitat laboral al 

Maresme a disminuït quant a nombre total d’accidents, tant en el còmput global com per 

grans sectors d’activitat. Malgrat això, l’índex d’incidència ens ha permès copsar que 

l’accidentalitat laboral ha augmentat, i molt, en el cas del sector primari.  

 

Finalment, i d’acord amb el comunicat de premsa del Departament de Treball del 8 de 

febrer passat referent a les dades de Catalunya, els responsables del Departament  

consideren que “l’evolució de la sinistralitat laboral a Catalunya els darrers 10 anys, on els 

índex de sinistralitat laboral han baixat un -47,7% mostra que el Primer Pla de Govern de 

Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008 i les accions dutes a termes pels agents socials i 

econòmics han donat els seus fruits en termes de reducció dels accidents a la feina.” “(...) 

la voluntat del Departament és seguir rebaixant aquestes xifres el màxim possible i, per 

això, el 2009 s’ha aprovat l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012 

continuadora d’aquells Pla de Govern i que incorpora noves mesures per seguir millorant 

la seguretat i salut en el treball a les empreses catalanes.”3 

 

                                                
3 Paràgraf extret del Comunicat de Premsa “Balanç de sinistralitat laboral 2009” del Departament de 
Treball del 8 de febrer del 2010. 
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