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1.1 Costos per categoria i agent econòmic. Catalunya
Any 2010 Milers d'euros

Empresa Treballador Societat Total
Costos de manteniment de la producció 112.217,2 32.776,4 140.978,0 285.971,5
Pèrdua d'ingressos a llarg termini  - 32.467,3 179.319,2 211.786,4
Costos mèdics  -  - 115.589,6 115.589,6
Costos del dolor i el patiment  - 809.453,3  - 809.453,3
Total 112.217,2 874.696,9 435.886,8 1.422.800,9
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
Nombre d'accidents: any 124.861
(-) Dada no que no escau

Empresa Treballador Societat
Costos de manteniment de la producció 20,1%
Pèrdua d'ingressos a llarg termini 14,9%
Costos mèdics 8,1%
Costos del dolor i el patiment 56,9%

7,9% 61,5% 30,6% 100,0%

Empresa Treballador Societat Total
Cost manteniment de la producció 100,0% 3,7% 32,3% 20,1%
Pèrdua d'ingressos a llarg termini 3,7% 41,1% 14,9%
Costos médics 26,5% 8,1%
Costos del dolor i el patiment 92,5% 56,9%
Total 100% 100% 100% 100%
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1.2 Evolució dels costos per agent econòmic. Catalunya
Any 2010 Milers d'euros

Cost % Cost % Cost % Cost %
Empresa 150.299,5 7,6% 143.466,5 7,8% 101.621,2 6,1% 112.217,2 7,9%
Treballador 1.236.298,6 62,6% 1.125.856,9 61,4% 1.081.972,1 65,3% 874.696,9 61,5%
Societat 587.344,6 29,8% 563.513,8 30,7% 472.626,8 28,5% 435.886,8 30,6%
Total 1.973.942,6 100,0% 1.832.837,2 100,0% 1.656.220,1 100,0% 1.422.800,9 100,0%
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
Nombre d'accidents: any 2007 (182.862), any 2008 (166.570), any 2009 (133.964), any 2010 (124.861).
Cost per capita: any 2007 (10.795), any 2008 (11.003), any 2009 ( 12.363), any 2010 (11.395).
Nota: Les dades de cost són a preus constants.

 Anys   Cost global (M Cost per capita (€)  
2007 1.973.942,6 10.794,7
2008 1.832.837,2 11.003,4
2009 1.656.220,1 12.363,2
2010 1.422.800,9 11.395,1
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1.3. Evolució dels costos per categoria. Catalunya
Any 2010 Milers d'euros

Cost % Cost % Cost % Cost %
Costos manteniment de la producció 361.315,3 18,3% 358.608,4 19,6% 275.228,4 16,6% 285.971,5 20,1%
Pèrdua d'ingressos a llarg termini 302.169,0 15,3% 293.542,6 16,0% 260.148,2 15,7% 211.786,4 14,9%
Costos mèdics 176.414,0 8,9% 151.372,7 8,3% 123.857,2 7,5% 115.589,6 8,1%
Costos del dolor i el patiment 1.134.044,4 57,5% 1.029.313,6 56,2% 996.986,3 60,2% 809.453,3 56,9%
Total 1.973.942,6 100,0% 1.832.837,2 100,0% 1.656.220,1 100,0% 1.422.800,9 100,0%
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
Nombre d'accidents: any 2007 (182.862), any 2008 (166.570), any 2009 (133.964), any 2010 (124.861).
Cost per capita: any 2007 (10.795), any 2008 (11.003), any 2009 ( 12.363), any 2010 (11.395).
Nota: Les dades de cost són a preus constants.
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2.1 Costos associats al manteniment de la producció per concepte i agent econòmic. Catalunya
Any 2010 Milers d'euros

Empresa Treballador Societat Total
Pagament d'hores extraordinàries 47.853,3  -  - 47.853,3
Seguretat Social de l'accidentat 60.194,8  -  - 60.194,8
Pagaments addicionals de l'empresa 3.922,6  -  - 3.922,6
Costos de substitució i formació 246,6  -  - 246,6
Pèrdua d'ingressos del treballador  - 32.776,4  - 32.776,4
Subsidi incapacitat temporal  -  - 132.873,5 132.873,5
Impostos rebuts  -  - 8.104,5 8.104,5
Total 112.217,2 32.776,4 140.978,0 285.971,5
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
- Dada que no escau

Empresa Treballador Societat Total
Pagament d'hores extraordinàries 42,6%  -  - 16,7%
Seguretat Social de l'Accidentat 53,6%  -  - 21,0%
Pagaments addicionals de l'empresa 3,5%  -  - 1,4%
Costos de substitució i formació 0,2%  -  - 0,1%
Pèrdua d'ingressos del treballador  - 100,0%  - 11,5%
Subsidi incapacitat temporal  -  - 94,3% 46,5%
Impostos rebuts  -  - 5,7% 2,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Milers d'euros

Empresa Treballador Societat Total
Pagament d'hores extraordinàries 47.853,3  -  - 47.853,3
Seguretat Social de l'Accidentat 60.194,8  -  - 60.194,8
Pagaments addicionals de l'empresa 3.922,6  -  - 3.922,6
Costos de substitució i formació 246,6  -  - 246,6
Pèrdua d'ingressos del treballador  - 32.776,4  - 32.776,4
Subsidi incapacitat temporal  -  - 132.873,5 132.873,5
Impostos rebuts  -  - 8.104,5 8.104,5
Total 39,2% 11,5% 49,3% 100,0%
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2.2 Costos associats a la pèrdua d'ingressos a llarg termini per concepte i agent econòmic. Catalunya
Any 2010 Milers d'euros

Empresa Treballador Societat Total
Pèrdua d'ingressos del treballador (llarg termini)  - 32.467,3  - 32.467,3
Subsididis permanents  -  - 165.525,8 165.525,8
Pèrdua d'impostos  -  - 13.793,4 13.793,4
Total  - 32.467,3 179.319,2 211.786,4
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
- Dada que no escau

2.3 Costos sanitaris per agent econòmic. Catalunya
Any 2010 Milers d'euros

Empresa Treballador Societat Total
Costos mèdics i de rehabilitació  -  - 115.589,6 115.589,6
Total  -  - 115.589,6 115.589,6
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
- Dada que no escau
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2.4 Costos associats al dolor i el patiment segons el retorn al treball per agent econòmic. Catalunya
Any 2010 Milers d'euros

Empresa Treballador Societat Total brut Total net
Dolor i patiment amb ple retorn al treball  - 85.382,6  - 85.382,6 54.620,7
Dolor i patiment sense ple retorn al treball  - 789.314,4  - 789.314,4 754.832,6
Total brut  - 874.696,9  - 874.696,9 -
Total net  - 809.453,3  - - 809.453,3
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
- Dada no que no escau

Nota: El total net exclou la pèrdua d'ingressos del treballador a curt i llarg termini, perquè aquests costos ja estan comptabilitzats en les categories de cost 
de manteniment de la producció i de pèrdua d'ingressos a llarg termini, respectivament.

Costos associats al dolor i al patiment segons retorn al treball

9,8%

90,2%

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Dolor i patiment amb ple retorn
al treball

Dolor i patiment sense ple
retorn al treball

Treballador

8



3.1 Costos per sexe de la persona accidentada. Catalunya
Any 2010
Sexe Accidents Milers d'euros Distribució €  per capita
Homes 83.917 1.102.543,1 77% 13.138
Dones 40.944 320.257,8 23% 7.822
Total 124.861 1.422.800,9 100% 11.395
Font: Departament d'Empresa i Ocupació

3.2 Costos per edat de la persona accidentada. Catalunya
Any 2010
Edat Accidents Milers d'euros Distribució €  per capita
de 16 a 24 11.464 87.980,5 6% 7.675
de 25 a 34 37.636 347.180,1 24% 9.225
de 35 a 44 36.718 426.123,8 30% 11.605
de 45 a 54 26.641 371.459,7 26% 13.943
més de 55 12.402 190.056,8 13% 15.325
Total 124.861 1.422.800,9 100% 11.395
Font: Departament d'Empresa i Ocupació

3.3 Costos per nacionalitat de la persona accidentada. Catalunya
Any 2010
Nacionalitat Accidents Milers d'euros Distribució €  per capita
Estranger 19.903 232.393,8 16% 11.676
Espanyol 104.958 1.190.407,1 84% 11.342
Total 124.861 1.422.800,9 100% 11.395
Font: Departament d'Empresa i Ocupació

3.4 Costos per gravetat de l'accident. Catalunya 
Any 2010
Gravetat real Accidents Milers d'euros Distribució €  per capita
Lleu 123.727 599.525,8 42% 4.846
Greu 980 525.958,5 37% 536.692
Molt greu 44 27.040,6 2% 614.560
Mort 110 270.276,0 19% 2.457.054
Total 124.861 1.422.800,9 100% 11.395
Font: Departament d'Empresa i Ocupació

3.5 Costos per sector d'activitat del centre de treball. Catalunya 
Any 2010
Sector d'actividat Accidents Milers d'euros Distribució €  per capita
Agricultura, ramaderia i pesca 1.991 31.856,6 2% 16.000
Indústries extractives 201 2.530,5 0% 12.590
Indústries manufactureres 29.048 292.137,4 21% 10.057
Energia elèctrica i gas 285 3.615,1 0% 12.684
Aigua, sanejament i gestió de residus 2.343 32.976,6 2% 14.075
Construcció 17.194 245.983,2 17% 14.306
Comerç a l’engròs i al detall 18.633 188.428,9 13% 10.113
Transport i emmagatzematge 9.044 145.190,0 10% 16.054
Hostaleria 8.301 70.895,3 5% 8.541
Informació i comunicacions 1.159 19.432,0 1% 16.766
Activitats financeres i d’assegurances 718 27.613,9 2% 38.460
Activitats immobiliàries 327 4.776,3 0% 14.607
Activitats professionals i tècniques 1.961 29.147,9 2% 14.864
Activitats administratives i auxiliars 7.911 84.419,9 6% 10.671
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 8.685 88.764,3 6% 10.220
Educació 2.404 18.669,5 1% 7.766
Activitats sanitàries i serveis socials 9.616 87.341,8 6% 9.083
Activitats artístiques i d’entreteniment 2.300 25.709,0 2% 11.178
Altres serveis 2.520 22.043,3 2% 8.747
Activitats de les llars 208 1.231,3 0% 5.920
Organismes extraterritorials 12 38,1 0% 3.177
Total 124.861 1.422.800,9 100% 11.395
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
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3.6 Costos segons ocupació de la persona accidentada. Catalunya
Any 2010
Ocupació Accidents Milers d'euros Distribució €  per capita
Empleats administratius 467 14.671,9 1% 31.417
Treb. manufactures, construcció i mineria 4.304 79.361,4 6% 18.439
Treb. qualificats, agraris i pesquers 6.322 97.729,2 7% 15.459
Directius administració i empresa 6.710 94.282,7 7% 14.051
Treb. no qualificats 24.938 225.328,1 16% 9.036
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 1.819 27.140,4 2% 14.920
Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 29.405 328.006,6 23% 11.155
Tècnics i prof. de suport 17.342 232.212,0 16% 13.390
Treb. serveis restauració, personals, comerç 32.281 310.890,3 22% 9.631
Sense especificar 1.273 13.178,2 1% 10.352
Total 124.861 1.422.800,9 100% 11.395
Font: Departament d'Empresa i Ocupació

3.7 Costos segons tipus de lesió. Catalunya
Any 2010
Tipus de lesió Accidents Milers d'euros Distribució €  per capita
Ferides 29.884 133.452,7 9% 4.466
Factures 9.141 441.848,0 31% 48.337
Esquinços 66.317 286.418,9 20% 4.319
Amputacions 197 23.446,7 2% 119.019
Lesions internes 4.381 96.733,3 7% 22.080
Cremades 1.589 26.797,9 2% 16.865
Enverinaments 220 8.431,0 1% 38.323
Asfíxia 271 5.112,0 0% 18.863
Efectes del soroll 116 3.371,4 0% 29.064
Efectes de la  temperatura 38 81,2 0% 2.137
Psíquiques 376 3.917,7 0% 10.419
Lesions múltiples 1.447 213.100,4 15% 147.270
Infarts, vessaments cerebrals * 88 86.494,2 6% 982.889
Altres tipus de lesions 1.481 30.001,3 2% 20.257
Sense especificar 9.315 63.594,2 4% 6.827
Total 124.861 1.422.800,9 100% 11.395
Font: Departament d'Empresa i Ocupació
* Reconeguts com causes no traumàtiques
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Notes metodològiques

Font de les dades

Aquesta publicació aborda l’anàlisi dels costos dels accidents de treball des d’una perspectiva que integra diferents 
fonts de la despesa i identifica els diferents agents que els han d’assumir (empresaris, persones accidentades o 
societat) .

La metodologia s’ha desenvolupat utilitzant com a referència estudis per a Austràlia1 i Nova Zelanda2, atenent en la 
mesura del possible la tipologia de costos dels estudis esmentats i la distribució d’aquests costos en funció de l’agent 
que els assumeix. Podeu consultar la proposta metodològica de l’enllaç següent:
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.f42a83b2f423323fc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=fc
73e0e233734310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fc73e0e233734310VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default

Un accident  genera, des del moment en què es produeix, costos que afecten tres agents: el treballador que pateix la 
lesió, l’empresa on treballa i la societat, d’acord amb la mesura en què el sistema nacional de seguretat social 
assumeixi les compensacions a rebre per part dels treballadors en cas d’accident. 

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball va publicar l'any 2002 un inventari3 de les categories de 
costos que s’haurien de tenir en compte per calcular la càrrega econòmica que implica la sinistralitat laboral. Tal com 
indiquen els autors, la llista de variables que s’ha de tenir en compte en una avaluació dels costos de la sinistralitat 
laboral és llarga, essent difícil d’aconseguir que aquesta llista sigui completa i al mateix temps eviti dobles 
comptabilitats. En el seu treball presenten una llista de variables classificades en funció de quin dels tres agents 
(persona treballadora, empresa o societat) assumeix el cost corresponent. 

En aquesta publicació s’ha utilitzat com a base la classificació dels costos de la sinistralitat utilitzada en els estudis 
d’Austràlia i Nova Zelanda adaptada al cas català. Aquests estudis inclouen, pràcticament, totes les categories de 
l'inventari de costos de l'Agència Europea.

Per fer els càlculs s’han utilitzat dues fonts de dades: els comunicats d’accident de treball i els comunicats d’altes i 
defuncions. I s’han calculat els costos relacionats amb el manteniment de la producció, els costos a llarg termini, els 
costos sanitaris i els costos del dolor i el patiment. 

L’extracció de dades dels comunicats d’accident de treball s’ha fet en funció de la data de baixa mèdica ja que 
l’objectiu d’aquesta publicació és l’estudi dels costos dels accidents que s’han produït en un any natural. Això implica
que les dades de nombre d’accidents no siguin directament comparables amb les dades que el Departament publica 
mensualment, en què s’utilitza la data d’acceptació de l'autoritat laboral.

 

 
1 National Occupational Health and Safety Commission (2004), The Cost of Work-related Injury and Illness for Australian 
Employers, Workers and the Community, Canberra

2 Access Economics (2006), The economic and social costs of occupational disease and injury in New Zealand, NOHSAC 
Technical Report No. 4, Wellington

3 Mossink, J. i de Greef, M. (2002), Inventory of Socioeconomic Costs of Work Accidents, European Agency for Safety and Health 
at Work, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
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Definicions 

1. Costos associats al manteniment de la producció
Representen el cost extra de mantenir el mateix nivell de producció mentre la persona està de baixa. Es fa el supòsit 
que les empreses prefereixen mantenir la producció, en lloc de perdre producció i tenir equipaments infrautilitzats.

A continuació es detallen aquests costos separant cadascun dels agents involucrats.

1.1. Costos associats al manteniment de la producció assumits per l'empresa
Per mantenir el nivell de producció, l'empresa ha d'assumir una sèrie de costos extraordinaris. Els hem agrupat en 
quatre categories:

1.1.1. Pagaments d’hores extraordinàries
Es considera que els accidents lleus són reemplaçats amb hores extraordinàries del personal de la pròpia empresa. 
L’empresa deixa de pagar el salari de la persona de baixa, però ha de pagar el salari de la o les persones que cobreixen
la baixa amb un cost extraordinari (salari més compensació addicional). 

1.1.2. Costos de substitució i formació
Es considera que les persones accidentades greus i molt greus no tornen a ocupar el seu antic lloc de treball. En 
aquests casos, igual que per als accidents mortals, s’ha de considerar l'avançament del cost de contractar un nou 
treballador.

1.1.3. Pagaments addicionals de l'empresa
Són les retribucions que ha de fer efectives l’empresa entre el moment de l'accident i el moment en què es comencen a
rebre les prestacions socials. En el cas d'Espanya, el treballador està cobert pel subsidi d'incapacitat temporal des de 
l'endemà de l'accident. Per tant, només s’ha de calcular el cost d’un cert nombre d'hores perdudes que ha d'assumir 
l'empresa el dia de l’accident.

1.1.4. Pagaments addicionals de l'empresa a la Seguretat Social
Els pagaments extraordinaris que les empreses realitzen a la Seguretat Social dependran de com es reemplaci la 
persona accidentada.

Quan es cobreix la baixa amb hores extraordinàries, l'empresa, a més de pagar la Seguretat Social del treballador 
accidentat (amb una petita reducció en el tipus de cotització per trobar-se de baixa) ha de cotitzar per aquestes hores 
extraordinàries.

Quan es cobreix la baixa amb la contractació d'un nou treballador o treballadors, l'empresa ha de pagar vàries 
seguretats socials: la de la persona que està de baixa i la del o dels que la reemplacen. Com que la del treballador de 
baixa ja la pagava, considerem que les cotitzacions socials del nou treballador generen un cost extra per a l'empresa.

1.2. Costos associats al manteniment de la producció assumits pel treballador
Els costos de manteniment de la producció que recauen sobre el treballador es calculen com la diferència entre el que 
guanyava abans de l'accident i el que rep en concepte de prestacions, tenint en compte que paga menys impostos.

1.3. Costos associats al manteniment de la producció assumits per la societat

1.3.1. Subsidi d'incapacitat temporal
L’Institut Nacional de la Seguretat Social o la mútua d'accidents de treball i malalties professionals pagaran al 
treballador un subsidi equivalent al 75% de la seva base reguladora (considerant les hores extraordinàries) per 
compensar els salaris perduts a causa de l’accident.

1.3.2. Impostos no rebuts
Hi ha un cost addicional per a la societat en termes dels impostos (IRPF) no rebuts del treballador que ha patit 
l’accident durant el temps que està de baixa. 
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2. Costos associats a la pèrdua d'ingressos a llarg termini
Cap dels costos de pèrdua d’ingressos a llarg termini correspon a l’empresa.

2.1. Costos associats a la pèrdua d’ingressos a llarg termini assumits pel treballador
Es corresponen al total d’ingressos al llarg de la vida laboral d’un treballador fins la seva jubilació, que es perden 
quan després d’un accident no es pot reincorporar al seu lloc de treball al nivell que estava abans de patir-lo. És a dir, 
és la diferència entre el valor present dels ingressos abans de produir-se el  dany i el valor present dels ingressos 
després. Aquest tipus de cost no afecta els episodis que comporten la plena reincorporació al lloc de treball (només 
incapacitat temporal).

2.2. Costos associats a la pèrdua d’ingressos a llarg termini assumits per la societat

2.2.1. Subsidis permanents
Són les compensacions que rebran en el futur les persones treballadores accidentades. Es poden calcular a partir de la 
normativa sobre quanties a percebre segons els diferents tipus d’incapacitats 4. 

2.2.2. Pèrdua d’impostos
Es correspon als impostos que es deixen de pagar com a conseqüència de la variació en els ingressos que percep la 
persona accidentada, d’acord amb els diferents tipus d’incapacitat. 

3. Costos mèdics i de rehabilitació
Aquests costos inclouen les despeses reals pel tractament i la rehabilitació de les persones treballadores que han patit 
un accident laboral per tal de recuperar el seu estat de salut i ajudar-los a reincorporar-se a la feina.

El total dels costos mèdics i de rehabilitació recauen sobre la societat.

4. Costos associats al dolor i el patiment
Els costos associats al dolor i el patiment recauen exclusivament sobre els treballadors.

Els accidents laborals tenen un grau de dolor i patiment que pot ser extrem en el cas de situacions que comportin 
efectes permanents o, sobretot, la mort. Per disposar d’una valoració econòmica associada al nivell de discapacitat 
corresponent a cada tipus de situació (0% si no hi ha hagut cap tipus de dany  i 100% en cas de mort) és necessari 
tenir una estimació del valor d'un any de vida humana i un índex de discapacitat (entre 0 i 1) en funció del tipus de 
lesió.

Es diferencien dues situacions: dolor i patiment amb ple retorn al treball, i dolor i patiment sense ple retorn al treball.

Variables de tabulació

Sexe de la persona treballadora afectada.
Edat de la persona treballadora afectada en el moment de l’accident.
Nacionalitat de la persona treballadora afectada.
Gravetat del comunicat d’alta o defunció en el cas que estigui informat, en cas contrari la gravetat inicial del 
comunicat d’accidents de treball.
Activitat econòmica del centre de treball en què el treballador desenvolupa la seva activitat segons la Classificació 
catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2009). L’activitat econòmica es determina segons l’activitat a què es 
dediquen més treballadors del centre.
Ocupació de la persona treballadora accidentada, en l’empresa segons classificació catalana d’ocupacions (CCO-94).
Tipus de lesió soferta per la persona treballadora afectada. 
  

4 En general, la normativa referent a les prestacions per incapacitat permanent contempla que en el cas d’incapacitat permanent 
parcial per a la professió habitual hi haurà un únic pagament igual a l’import de 24 mensualitats del salari; en el cas 
d’incapacitat permanent total per a la professió habitual la prestació serà del 55% de la base reguladora i es podria augmentar en 
un 20% en el cas dels majors de 55 anys; en el cas d’incapacitat permanent absoluta per qualsevol tipus de treball la prestació 
serà el 100% de la base reguladora; i, finalment, en el cas de gran invalidesa la prestació serà del 100% de la base reguladora 
més un 50% d’aquesta base reguladora per a la persona que en tingui cura. 
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