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1. INTRODUCCIf

Aquesta aportacio a la Taula segona de la Ponencia Ecologia i Salut de

I'Onze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana recull les dades de

la sinistralitat laboral per accidents del treball, registrats a tot Catalunya durant

el trienni 1976-1978. Es fa un criteri territorial i geografic de ]a seva distribucio

als 934 pobles, les 38 Comarques, les 9 Regions-Vegueries i les 12 Arees de Salut

del Territori catala.
En el seu origen aquest treball es va pensar com una aportacio de dades a la

tasca de la confeccio del Mapa Sanitari de Catalunya. En aquest sentit la demanda

traumatologica dels accidents del treball -capitol important amb els accidents de

circulacio i els esportius de tota la demanda assistencial medica de casos aguts-

pot esser un util indicador per a jutjar els criteris que han permes l'aprobacio del

Mapa Sanitari de Catalunya feta recentment pel Consell Executiu de la Gene-

ralitat Provisional.'
Ultra aquesta intencionalitat original, aquest recull de dades es va pensar per

tal d'intuir la distribucio geografica dels riscs de Seguretat en el Treball a Cata-
lunya. En aquest sentit forma part d'una aportacio a la tasca que la Conselleria
de Treball va encomanar a la Inspeccio de Treball, per tal d'arribar a confeccionar
un Mapa Nacional Catala de Rises Professionals. Els Accidents de Treball tra-
dueixen be els Rises d'una manca de Seguretat en el Treball. Per altra banda els

Accidents de Treball, generalment facils de diagnosticar, tenen un prou bon
sistema de registre i de notificacio que permet con&ixer be la seva distribucio geo-
grafica en el territori nacional. Aquesta distribucio geografica dels accidents per-
metra, doncs, capir aproximadament el Mapa de Rises Professionals. Dissortada-
ment aquesta sera una aproximaci6 migrada, com veurem, pero sobretot limitada
als rises de manta de seguretat. Els rises professionals per manca d'higiene
-les malalties professionals- resulten mes dificils de diagnosticar, sovint res-
ten ignorats i mal registrats i son mes mal comunicats.

* Com advertiem al Ilibre de Ponencies, aquest treball no fou publicat aleshores
per raons tecniques. L'editem ara de forma Integra.
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En el mare d'aquest Congres i de la Ponencia sobre Ecologia i Salut aques-

ta aportacio intenta divulgar la distribucio geografica, a casa nostra, d'aque-

lles contaminacions del medi ambient intern als hoes de treball, que per la seva

forta i instantania agressivitat han determinat l'aparicio d'accidents del treball. En

efecte, medicament els accidents de treball es defineixen coin la patologia aguda

-i sobreaguda- del treball promoguda per dosis agressives, de forta intensitat

en molt breus espais de temps, de tota mena de contaminacio dell ambients ]a-

borals.2

2. FONTS, METODOLOGIA I PRESENTACIO

2.1. Fonts.

Utilitzem per la sinistralitat les dades recollides dels Models Oficials de No-

tificacio dels Accidents de Treball ("Partes de Accidentes") que les empreses es-

panyoles utilitzen obligatoriament per a presentar a les Delegacions Provincials de

Treball i que son processades estadisticament pel Servei Social d'Higiene i Se-

guretat :;.

D'aquestes notificacions hem utilitzat solament les que fan referencia als ca-

sos d'accidents amb baixa laboral ("Incapacitat Laboral Transitoria" o I.L.T.) ocor-

reguts a les quatre provincies catalanes.

No hem utilitzat les dades dels Comunicats dels Accidents Lleus Sense Baixa.

Els Accidents sense Baixa es notifiquen de forma irregular i la seva recollida, per

aquest motiu, to poca fiabilitat epidemiologica.

La sinistralitat laboral que hem utilitzat abraga el periode trianual de 1976,

1977 i 1978. Hem preferit utilitzar dades de tres anys, per tal d'evitar fenomens

aillats anuals.

La denominacio dels pobles i la seva distribucio en comarques i regions-

vegueries la fem d'acord amb la Divisio establerta per la Generalitat (1933-1936)

i editada per Ordre de la Conselleria d'Economia del 10 de juliol de l'any

1937 a.

Pels censos electorals i per la fixacio dell actuals pobles-municipis de Cata-

lunya, utilitzem les dades facilitades per 1'Institut Central d'Estadistica de la Ge-

neralitat, amb motiu del Referendum Estatutari d'octubre de 1979, scgons la re-

produccio fotografica apareguda a I"`Avui' 1 5 . Aquestes dades, actualitzades a 31

de desembre de 1978, les hem completades amb consultes telefoniques directes a

les Diputacions Provincials, per cert nombre de pobles no reproduits a 1'edici6 del

matuti catala. Tambe Ics hem confirmades en oeasio de la publicacio dels re-

sultats a Ics Eleccions al Parlament de Catalunya, encara que sense fer cas a les

poques correccions d'actualitzacio fetes en els Censos Electorals 6.

Per ultim, per la cartografia municipal, hem utilitzat el Mapa Nacional de

Niveles de Renta, annex de 1"`Anuario del Mercado Espanol" de Banesto 1, i

els que utilitza el Mapa Sanitari de Catalunya `!.
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2.2. Metodologia

Els accidents del treball ocorreguts a Catalunya durant els anys 1976, 1977

i 1978 els hem computaritzat mitjancant el Centre d'Informatica del Servei Social

d'Higiene i Seguretat del Treball, d'acord amb la codificacio territorial de les loca-

litats on s'esdevingueren.

A partir d'aquesta codificacio territorial hem imputat per cada un dels actuals

Pobles-Municipis Catalans del Cens Electoral de 1978, els accidents ocorreguts

en aquests trey anys. Aquesta distribucio basica per pobles-municipis ha servit per

a fer agrupacions per Comarques, Regions i Arees de salut.

Hem intentat, a partir d'aquestes dades absolutes-brutes, obtenir indexs

relatius d'incidcncia.

Com que no disposem de censor laborals actualitzats per cada municipi, per

calcular aquests indexs hem recorregut els censos electorals, com una aproximacio

als contingents de poblacio activa laboral domiciliada de dret a cada municipi.
Aquests indexs, amb el denominador del Censos electorals, els denominem indexs

Electorals d'Accidentabilitat. Els hem calculat per cada un dels tres anys, i global-

ment pel trienni a partir de la mitjana aritmetica anual dels tres anys escollits

i referits a mil electors, segons les seguents formules:

Index anual : Accidents l'any + 1.000

cens electoral

Index trianual: Accidents (1976 + 1977 + 1978)/3 . 1.000

cens electoral

Els culculs i les distribucions territorials les hem fetes amb les xifres globals

del nombre total d'accidents a cada poblacio, i tambe separadament segons la seva

gravetat (Ileus, greus i mes greus, mortals).

D'aquests quatre indexs (d'accidents lleus, de greus i mes greus, de mortals,

del total d'accidents) solament comentem i estudiem amb detail el d'accidents

totals i el d'accidents mortals.
L'lndex Electoral d'Accidents Totals ens pot donar una idea global de tota

la incidencia d'accidents. L'lndex Electoral d'Accidents Mortals ens permetra in-

tuir 1'especial gravetat d'aquella incidencia.

No hem aprofitat la diferenciacio entre accidents lleus i greus perque, a la

practica, a I'hora de fer la notificacio del Parte d'Accidents -obligatoriament

dintre de les primeres 24 hores d'haver-se produit cada accident- no hi ha prou

dades per poder fer pronostics acurats que permetin aquesta diferenciacio. Moltes

vegades la qualificacio inicial del pronostic d'un accident resulta temeraria i amb

criteris forca aleatoris.
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2.3. Presentacio

Les dades per cada poble -el seu cens electoral-, la sinistralitat absoluta

diferenciada segons els pronostics dels accidents, pels tres anys estudiats i els

correponents Indexs anuals i trianuals apareixen en un Ilistat on s'agrupen els

pobles per comarques i regions. Aquest ]listat, si s'estima oportu, apareixera al

Llibre d'Actes del Congres. Aci omitim la seva presentacio detallada.

Un joc de 82 mapes ha estat confeccionat per representar cartogri'tfica-

ment els Indexs trianuals d'Incidencia d'Accidents Totals i Mortals. Un joc doble

per la representacio dels pobles dintre de cada comarca (76 mapes), altres jocs

dobles per comarques, regions i arees de salut, dintre del conjunt nacional (6 ma-

pes). Aquests mapes podran tenir cabuda dintre de l'Exposicio de Cartells annexa
al Congres.

Aquest original, destinat a esser aprofitat pel coordinador de la taula de la

Ponencia Oficial, to un caracter preliminar i resumit.
Com a text preliminar es presenten els resultats generals mes importants amb

l'ajut de taules estadistiques, un comentari global i unes conclusions provisionals.

3. RESULTATS

Els resultats generals, objecte d'aquesta presentacio preliminar, els fern a

quatre nivells:

- Resultats per Pobles.

- Resultats per Comarques.

- Resultats per Regions.

- Resultats per Arees de Salut.

A cada un d'aquests nivells fern una doble presentacio:

- Sinistralitat Total per tots els Accidents de Treball coniptabilitzats.

- Sinistralitat Especifica exclusiva dels Accidents Mortals.

Dintre de cada presentacio, en primer floc fem esment de les xifres-absolutes,

per passar despres a presentar i comentar els Indexs Electorals calculats.

Abans fem una breu referencia at nombre total d'accidents comptabilitzats i

aprofitats per aquest estudi.

3.1. Accidents enregistrats oficialment i accidents aprofitats per aquesta recerca.

(Taula num. 1).

A Catalunya , durant el trienni 1976-1978, es van enregistrar oficialment

585.923 accidents del treball amb baixa laboral (Taula 1-A). Aixo suposa una

mitjana anual de 195.308 accidents:'.
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D'aquests accidents, per aquesta recerca, hem pogut recuperar, prcvia la seva

identificacio de la localitzacio geografica on van ocorrer, un total de 529.411 acci-

dents. Aixo suposa globalment una recuperacio del 90,36 % dels accidents, i fa

fiable la mostra (Taula 1-B).

Pets accidents greus i mortals, l'fndex de recuperacio ha estat menor (76,32%
i 68,12 % respectivament). Aixo ha estat degut probablement at fet que per
als accidents "in itinere" la recuperacio ha resultat mes dificil i practicament
nulla.

En efecte, pet trienni 1976-1978, el nombre total d'accidents "in itinere" a

Catalunya ha estat el segiient:

Accidents "in itinere" lleus . . . . . . 46.487

Accidents "in itinere " greus . . . . . 1.819

Accidents "in itinere" mortals . . . . . 300

Total accidents "in itinere " . . . . 48.606

Com que gran part d'aquests accidents "in itinere" no s'han pogut localitzar

geograficament, la fiabilitat de la mostra resulta altissima (aproximadament del

98,53 %) i no esta afectada per la pcrdua de dades corresponent a aquests ac-

cidents, que encara que legalment son accidents del treball ", tccnicament no

ho son.
De fet, els accidents "in itinere" com accidents de circulacio tradueixen i son

el resultat de contaminacions traumatiques alienes als Hoes de treball.

Amb aquestes observacions fetes veiem, doncs, que la nostra recerca abasta

per els pels tres anys estudiats un total de 529.411 accidents amb baixa, fona-

mentalment ocorreguts als llocs de treball sense tenir en compte practicament els

accidents "in itinere". Aixo suposa una xifra mitjana anual de 176.470 acci-
dents.

3.2. Resultats a nivell national

Com hem dit suara recollim una sinistralitat total mitjana anual per Cata-

lunya de 176.470 Accidents del Treball (Taula num. 1).
D'acord amb el Cens Electoral actualitzat a desembre de 1978 de 4.360.154

electors , aquella xifra absoluta es transforma en un Index Electoral Trianual d'Ac-

cidents Totals per tot Catalunya de 40,4734 Accidents del Treball per mil
electors.

Els Accidents del Treball Mortals per tot Catalunya han suposat una xifra

mitjana anual de 198 pet trienni estudiat (Taula num. 1).
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176.470 Accidents de Treball-Any (1976-1978).
40,4734 Index Electoral d'Accidents Totals

( il l tper m ors).e ec
198 Accidents de Treball Mortals-Any (1976-1978).

0,0454 Index Electoral d'Accidents Mortals
(per mil electors).

Aquesta xifra bruta d'Accidents Mortals es transforms en la relativa de l'In-
dex Electoral Trianual d'Accidents Mortals que ha assolit la quantitat de 0,0454
Accidents Mortals per mil electors.

3.3. Resultats a nivell de pobles

Encara que hem identificat un total de 935 pobles al territori catala, n'estu-
diem solament 934.

Dificultats en la codificacio geografica dell Comunicats d'Accidcnts no ens
han permcs diferenciar els accidents del nou municipi de Sant Jaume de I'Enveja,
segregat darrerament de Tortosa. Aixo explica el nombre dels 934 municipis que
estudiem.

3.3.1. Sinistralitat total

Parametres Xifres absolutes Xifres relatives
(per 1000 electors)

Maxim 46.984 17.216'2162

Minim 0 0'0000

Recorregut 46.984 17.216'2162

Mitlana aritmetica 188'94 53'4905

Desviacio tipica 1.619'99 564'7986

Mediana 12 20'9263
Moda 1 0'0000
Coeficient de dispersid 857'41 % 1.055'89%

934 Pobles

176.470 Accidents de Treball

4.360.154 Cens Electoral
40'4734 Accidents per mil electors a nivell nacional
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La distribucio d'aquesta sinistralitat total en termes absoluts es la seguent:

I
Nombre d'accidents
Xifra mitjana anual

Pobles Accidents Totals

Mes de 500 56 (6'00 %)

De 100 a 500 115 (12'31 %)

De 5 a 100 439 (47'00 %)

De 0 a 5 306 (32'76 %)

0 18 (1'93 %)

TOTALS 934 (100'00 %)

136.057 (77'10 %)

27.288 (15'46 %)

12.391 (7'02 %)

734 (0'42 %)

0

176.470 (100'00 %)

A la Taula num. 2 es relacionen els 18 pobles de Catalunya on no s'ha regis-

trat cap accident de treball en el trienni estudiat.
A la Taula num. 3 es relacionen els 56 pobles que han registrat mes de 500

Accidents-Any. Aquests 56 pobles (el 6,00 % de tots els pobles de Catalunya),

acumulen 136.057 Accidents-Any (el 77,10 % dels accidents).
En termes relatius la sinistralitat total per accidents de treball als 934 pobles

de Catalunya es la seguent:

lndexs electorals

Accidentabilitat Total

(per mil electors)

Pobles

Mes de 100 47 (5'03 %)

De 40 a 100 191 (20'45 %)

De 20 a 40 267 (28'58 %)

De 0 a 20 411 (44'00 %)

0 18 (1'93 %)

TOTALS 934 (100'00 %)
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A la Taula num. 4 es poden identificar els 47 pobles amb els pitjors indexs
(superiors a 100 Accidents per 1.000 electors).

3.3.2. Sinistralitat greu per accidents mortals

La sinistralitat greu per accidents de treball mortals als 934 pobles estudiats
presenta els seguents parametres estadistics absoluts i relatius.

Parametres Xifres absolutes Xifres relatives
(per 1000 electors)

Maxim 52 54'0541

Minim 0 0

Recorregut 52 54'0541

Mitjana aritmetica 0'2120 0'1536

Desviacio tipica 1'7627 1'8423

Mediana 0 0

Moda 0 0

Coeficient de dispersio 831'46% 1199'41%

934 Pobles

198 Accidents de Trebcdl Mortals

4.360.154 Cens Electoral

0'0454 Accidents Mortals per mil electors a nivell

national

En termer absoluts aquesta sinistralitat per accidents mortals es distribueix

tal com es presenta el segon requadre segiient:
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Nombre d'accidents
i

Total accidents
mortals

Poblac ons mortals

Mesde5 2 (0'21 %) 59 (29'80 %)

De 3 a 5 5 (0'54 %) 11 19 (9'60 %)

D' I a 2 39 (4'18 %) 56 (28'28 %)

Menys d'1 157 (16'81 %) 64 (32'32 %)

0 731 (78'27 %) 0

TOTALS 934 (100'00 %) 198 (100'00 %)

Els 46 pobles de Catalunya que han registrat un o mes d'un accident mortal
de treball per any s'identifiquen a la Taula num. 5.

Aquests 46 pobles (el 4,93 % de tots els pobles catalans) acumulen 134 ac-
cidents mortals-any (el 67,68 % de tots els accidents mortals).

En termes relatius la distribucio de la sinistralitat per accidents mortals als
934 pobles de Catalunya es la segiient:

lndexs electorals
Accidents mortals
(per mil electors)

Pobles

Mes de 3

D' I a 3

De 0'4 a 1

De 0 a 0'4

0

4 (0'43 %)

17 (1'82 %)

37 (3'96 %)

145 (15'52 %)

731 (78'27 %)

TOTALS 934 (100'00 %)
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Els 21 pobles amb els pitjors Indexs superiors a un accident mortal per mil

electors s'identifiquen a la Taula num. 6.

Dubtem de la fiabilitat d'aquests lndexs pitjors. En efecte, s'han calculat a

partir de xifres brutes d'accidents mortals molt baixes (menys d'un accident mortal-

any en 17 dels pobles de la Taula num. 6) i pertanyen a pobles amb molts baixos

censos electorals.

En substitucio de la Taula num. 6 hem construct la num. 7.
A la Taula num. 7 es relacionen els 34 pobles de Catalunya amb lndexs

d'Accidentabilitat Mortal fiables i pitjors. La fiabilitat la suposem quan l'Index

procedeix de xifres brutes d'un o mes d'un accident mortal-any. Considerem pitjors

els lndexs fiables superiors a ]a xifra de 1'index Global Nacional d'Accidents Mor-

tals (0'0454).

3.4. Resultats a nivell de comarques

Aci presentem els resultats a nivell de cadascuna de les trenta-vuit comar-

ques establertes per la Divisio Territorial feta als anys trenta per la Generalitat

de Catalunya.4

A la Taula 8, per cadascuna de les trenta-vuit comarques, ordenades per re-

gions-vegueries, es presenta el nombre de pobles, els habitants segons el cens de

1975,8 el cens electoral actualitzat a 31 desembre de 1978 i utilitzat en ocasio

del Referendum Estatutari de 1979,' la proporcio percentual d'electors sobre ha-

bitants, i la mitjana anual d'accidents de treball totals i mortals dacord amb les

dades del trienni 1976-1978.
D'acord amb aquestes dades comarcals basiques analitzarem la seva sinistra-

litat com ho hem fet abans a nivell de pobles.

3.4.1. Sinistralitat total

La Sinistralitat total per accidents de treball, en termer absoluts i relatius, a

les trenta-vuit comarques ha permcs el calcul dels segiients par'Imetres estadistics

comarcals:
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Parametres
estadistics

Xifres relatives
Xifres absolutes (per mil electors)

Maxim 66.058 67'3159

Minim 70 13'6304

R ecorregut 65.988 53'6855

Mitjana aritmetica 4.643'9474 37'5457

Des iacio tipica 11.246'5019 14'7313

Mediana 1.409'50 33'7725

Coeficient de dispersio 242'18 % 39'24%

38 Comarques

176.740 Accidents de Treball

4.360.154 Cens Electoral

40'4734 Accidents per mil electors a nivell national

En termer absoluts la distribucio d'aquesta sinistralitat total per accidents

de treball a nivell comarcal es la seguent:

Nombre d'accidents

Xifra mitjana anual
Comarques Accidents totals-any

M6s de 10.000 3 (7'89 %) 106.089 (60'12 %)

De 5.000 a 10.000 4 (10'53 %) 28.127 (15'94 %)

De 500 a 5.000 20 (52'63 %) 39.220 (22'22 %)

De 100 a 500 10 (26'32 %) 2.964 ( 1'68 %)

Menys de 100 1 (2'63 %) 70 (0'04 %)

TOTALS 38 (100'00 %) 176.470 (100'00 %)
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Set comarques tenen una xifra mitjana anual de mes de cinc mil accidents.

Aquestes set comarques (el 18'42 de les comarques catalanes ) acumulen el

76'06 % dels accidents de treball ( 134.216 accidents).

Per altra banda amb menys de cinc-cents accidents per any hi ha onze

comarques ( el 28'95 r/^ del total de les comarques catalanes ) que solament acumu-

len 3.034 accidents ( 1'1'72 % de tots els accidents any).

En terrnes relatius la sinistralitat total per accidents de treball es distribueix

a les comarques com s'indica a la taula seguent:

Index electoral
d'accidentabilitat total

(per mil electors)
Comarques

Mes de 50 7 (18'42 %)

De 40 a 50 9 (23'68 %)

De 30 a 40 9 (23'68 %)

De 20 a 30 10 (26'32 %)

Menys de 20 3 (789 %)

TOTALS 38 (100'00 %)

A la Taula 9 es recullen les trenta-vuit comarques de Catalunya, per ordre

decreixent segons la seva sinistralitat total. A 1'esquerra segons les seves xifres

absolutes i a la dreta segons les relatives del seus indexs electorals.

3.4.2. Sinistralitat greu per accidents mortals

Els paraunetres estadistics, absoluts i relatius, de la sinistralitat greu per acci-

dents mortals a les trenta-vuit comarques de Catalunya, queden recollits corn a

continuacio s'indica:
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Parametres
estadistics

Xifres absolutes
Xifres relatives

(per mil electors)

Maxim 65 01647

Minim 0 0

Recorregut 65 0'1647

Mitjana aritm^tica 5'2105 0'0657

Desviacio tipica 10'5833 0'0409

Mediana 2'84 0'0640

Coeficient de dispersio 203'11 % 62'25 %

38

198

4.360.154

0.0454

Comarques

Accidents de Treball Mortals

Cens Electoral

Accidents Mortals per mil electors a nivell

nacional

219

La distribucio , en termes absoluts, d ' aquesta sinistralitat greu per accidents
mortals a les comarques catalanes ofereix la segUent Taula.

Vuit comarques (el 21,06 %Jo de totes les comarques ) acumulen el 66'51 fo
dels accidents mortals ( 131'66 ). A 1'altre extrem , per baix, tambe vuit comarques
acumulen solament 1'1'34 % dels accidents mortals; d ' aquestes, n 'hi ha dues que
no tenen cap accident mortal 1'any.

Nombre d'accidents mortals.
Xifra mitjana anual

Comarques
Total

accidents mortals

Ws de 10 3 (7'89 %) 94'33 (47'65 %)
De5a10 5 (13'16 %) 37'33 (18'86 %)
D' I a 5 22 (57'89 %) 63'66 (32'15 %)

Menys d'1 6 (15'79 %) 2'66 (1'34 %)
Cap 2 (5'26 % 0

TOTALS 38 (100'00 %)
1 198 (100,00%)
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En termes relatius aquesta sinistralitat comarcal greu per accidents mortals,

presenta la segiient distribucio:

lndexs electorals
d'aciddents mortals
(per mil electors)

Comarques

Ws de 0'15 3 (7'89 %)

De 0'10 a 0'15 6 (15'79 %)

De 0'05 a 0'10 12 (31'58 %)

De 0 a 0'05 15 (39'47 %)

0 2 (5'26 %)

TOTALS 38 (10000 %)

Les trenta-vuit comarques catalanes recollides per ordre decreixent segons

la seva sinistralitat greu per accidents mortals es presenten a la Taula 10. A la

part esquerra segons les seves xifres absolutes, a la part dreta segons les relatives

dels indexs electorals.

3.5. Resultats a nivell de regions-vegueries

En aquest apartat presentem ]a distribucio de la sinistralitat per accidents

de treball a les nou Regions-Vegueries establertes per la Divisio Territorial de 'a

Generalitat dell anys trenta.4 A la Taula 11 figuren les nou regions-vegueries

amb la seva capital. Per cadascuna d'aquestes regions es presenten el nombre de

pobles, els habitants d'acord amb els ceps de 1975,8 el cens electoral utilitzat peg

al Referendum Estatutari actualitzat el desembre de 1978,-' el percentatge d'elec-

tors sobre habitants, i la mitjana anual d'accidents de treball totals i mortals se-

gons les dades del trienni 1976-1978. Seguint la mateixa metodica que per als

pobles i comarques analitzem ara aquesta sinistralitat a nivell de region s-vegueries.

3.5.1. Sinistralitat total

La sinistralitat total per accidents de treball a les nou regions-vegueries adop-

ta els segiients parametres estadistics, tant en xifres absolutes com en relatives.
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Parametres

estadistics
Xifres absolutes

Xifres relatives
(per mil electors)

Maxim 121.873 53'9200

Minim 1.014 25'6054

Recorregut 120.859 28'3146

Mitjana aritmihtica 19.607'78 38'0906

Desviacio tipica 38 .565'75 9'3264

Mediana 5.986 39'7605

Coeficient de dispersi<o 196'69 % 24'48%

9 Regions-Vegueries

176.470 Accidents de Treball

4.360.154 Cens Electoral

40'4734 Accidents per mil electors a nivell national

La distribucio d'aquesta sinistralitat total a les nou regions-vegueries, tant

en xifres absolutes com en xifres relatives, es presenta a les dues taules se-

giients:

Nombre d'accidents

Xifra mitja na anual
Regions Accidents totals

Mcs de 10.000 3 (33'33 %) 147.295 (83'47 %)

Dc 5.000 a 10.000 3 (33'33 %) 20.516 (11'63 %)

Menys de 5.000 3 (33'33 %) 8.659 (4'91 %)

TOTALS 9 (100,00%) 176.470 (100'00 %)
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Tres regions (el 33'33 % de totes les regions) amb la mes alta sinistralitat

acumulen el 83'47 % dell accidents. A I'altre extrem les tres regions amb menys
accidents acumulen solament el 4'91 % dels accidents.

Indexs electorals

d'accidentabilitat total

(per mil electors)
Regions -Vegueries

Ws de 45

De 35 a 45

Menys de 35

TOTALS

2 (22'22 %)

4 (44'44 %)

3 (33'33 %)

9 (100,00%)

Aquesta sinistralitat total a les regions -vegueries es presenta a ]a Taula 12.

En xifres absolutes a ]a part esqucrra de la Taula. En xifres relatives a la seva
part dreta. Les regions-vegueries s'ordenen en ordre decreixent.

Parametres
estadistics Xifres absolutes

Xifres relatives
(per mil electors)

Maxim 109'33 0'0948

Minim 1'33 0'0337
Recorregut 108 0'0611

Mitjana aritmetica 22'00 0'0592

Desviacio tipica 33'35 0'0203

Mediana 12'33 0'0590

Coeficient de dispersio 151'59 % 34'20 %

9 Regions- Vegueries

198 Accidents Mortals

4.360.154 Cens Electoral
0'0454 Accidents Mortals per mil electors a nivell

nacional
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3.5.2. Sinis•tralitat greu per accidents mortals

A les nou regions-vegueries la sinistralitat greu per accidents mortals adopta

els seguents parametres estadistics, tant en xifres absolutes com en xifres relatives.

Aquesta sinistralitat greu per accidents mortals a les nou regions-vegueries,

es presenta a la Taula 13 taut en termer absoluts (part esquerra de la Taula), com

en termer relatius (part dreta de la Taula).

D'aquesta Taula num. 13 es deriven les seguents dues taules de distribucio

en xifres absolutes i en xifres relatives.

Nombre d'accidents mortals

Xifra mitjana anual

Mes de 15

De 10 a 15

Menys de 10

TOTALS

Regions-Veguerics

3 (33'33 %)

3 (33'33 %)

3 (33'33 %)

Tres regions (el 33'33 %) acumulen el 74'75 % dels accidents mortals.

A 1'altre extrem, per baix, Lambe tres regions acumulen solament e] 6'90 % dels
accidents mortals.

En termer relatius ]a distribucio es la seguent:

fndexs electorals
d'accidents mortals
(per mil e]ectors)

Mes de 0'08

De 0'04 a 0'08

Menys de 0'04

9 (100'00 %) 198 (100'00 %)

Total

accidents mortals

]48 C'74'75 %)
36'33 C18'35c/0)
]3'67 C6'90 %)

Regions

2 (22'22 %)

5 (55'55 °Io )

2 (22'22 %)

TOTALS 9 (1 OO'OO °Jo )
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3.6. Resultats a nivell d'arees de salut

Les dotze arees de salut proposades pel mapa sanitari de Catalunya, de re-

cent aprovacio,', " s'estudien en aquest apartat quant a la sinistralitat per accidents
de treball.

A la Taula 14 es presenten les dotze arees de salut. Per cadascuna d'aquestes
arees s'assenyalen el nombre de pobles, els censos d'habitants el 1975,", els censos

electorals a finals del 1978,, la proporcio percentual d'electorals sobre habitants

i les xifres mitjanes anuals d'accidents de treball totals i mortals.

La sinistralitat per accidents de treball a nivell d'arees de salut s'estudia se-

guint la mateixa metbdica que hem utilitzat a nivell de pobles, comarques i re-

gions.

3.6.1. Sinistralitat total

A les dotze arees de salut ]a sinistralitat total per accidents de treball adopta

els segUents parametres estadistics absoluts i relatius.

Parumetres
estadistics

Xifres absolutes
Xifres relatives

(per mil electors)

Maxim 46.984 61'0191

Minim 1.257 25'5395

R ecorregut 45.727 35'4796

Mitjana aritmi'tica 14.705'83 41'0479

Desviacio tipica 13.44 9'15 10'2732

Mediana 10.770'50 40'7215

Coeficicnt de dispersio 91'45 % 25'03 %

12 Arees de Salut

176.470 Accidents de Treball

4.360.154 Cens Electoral
40'4734 Accidents per mil electors a nivell nacional
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A la Taula 15 es presenta la sinistralitat total per accidents de treball a les

dotze arees de salut. Aixo tant en xifres absolutes (part esquerra) com en xifres

relatives (part dreta).

Les dades de ]a Taula 15 permeten elaborar les segiients dues taules de

distribucio d'aquesta sinistralitat en termes absoluts i relatius a les arees de

salut.

Nombre d'accidents

Xifra mitjana-anual
Arees de Salut Accidents totals

Ws de 20.000 3 (25'00 %) 102.306 (57'97 %)

De 15.000 a 20.000 1 (8'33 %) 16.401 (9'29 %)

De 10.000 a 15.000 3 (25'00 %) 33.686 (19'09 %)

Dc 5.000 a 10.000 2 (16'67 %) 13.474 (7'64 %)

Menys de 5.000 3 (25'00 %) 10.603 (6'01 %)

TOTALS 12 (100O0%) 176.470 (10000 %)

Als dos extrems de I'anterior taula veiern que hi ha el 25 % de les arees

de salut. A 1'extrem superior 3 arees (25 %) acumulen el 57'97 % dels accidents

del treball. A 1'extrem inferior tambe el 25 % de les arees de salut acumulen sola-
ment el 6'01 % dels accidents.

Indexs clectorals

d'accidentabilitat total

(per mil electors)

Arees de Salut

Ws de 60 1 (8'33 %)

De 50 a 60 1 (8'33 %)

De 40 a 50 4 (33'33 %)

De 30 a 40 4 (33'33 %)

Menys de 30 2 (16'67 %)

TOTALS 12 (100'00 %)
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3.6.2. Sinistralitat greu per accidents mortals

Els parametres estadistics de la sinistralitat greu per accidents mortals a les

dotze arees de salut figuren en la seguent Taula:

Parametres
estadistics

Xifres absolutes
Xifres relatives

(per mil electors)

Maxim 52 0'0909

Minim 2 0'0276

Recorregut 50 0'0633

Mitjana aritrnetica 16'5008 0'0537

Desviacio tipica 12'9916 0'0211

Mediana 14'00 0'0490

Coeficient de dispersio 78'73 % 39'29 %

12

198

4.360.154

0'0454

Arees de Salut

Accidents Mortals

Cens Electoral

Accidents Mortals per mil electors a nivell

nacional

A la Taula 16 es presenta aquesta sinistralitat greu per accidents mortals a

les arees de salut, tant en xifres absolutes (part esquerra) com en xifres relatives

(part dreta de la Taula).

La sinistralitat greu per accidents mortals a les arees de salut es distribueix

en xifres absolutes de la seguent forma:
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Nombre d'accidents
mortals. Xifra mitjana

anual

Ws de 20

De 15 a 20

De 10 a 15

De 5 a 10

Menys de 5

Arees de Salut Total accidents mortals

2 (16'67 %)

3 (25'00 %)

3 (25'00 %)

2 (16'67 %)

2 (16'67 %)

TOTALS 12 (100'00 %)

78 (39'39 %)

54'33 (27'44 %)

40'67 (20'54 %)

18'33 (9'26 %)

6'67 (3'37 %)

198 (100,00%)

Als dos extrems de l'anterior Taula hi ha dues arees de salut ( el 16'67 %
de les arees de salut). A 1'extrem superior el 16'67 % acumula el 39'39 % dels
accidents mortals. A 1'extrem inferior tambe el 16'67 % acumula solament el 3'37 (70'
d'aquests accidents mortals.

En xifres relatives la distribuci6 de I'accidentabilitat greu es presenta a la
segiient Taula:

Indcxs electorals

d'accidents mortals

(per mil electors)

Mes de 0'085

De 0'070 a 0'085

De 0'055 a 0'070

De 0'040 a 0'055

Menys de 0'040

Arees de Salut

2 (16'67 %)

1 (8'33 %)

1 (8'33 %)

5 (41'67 %)

3 (25'00 %)

TOTALS 12 (100'00 %)
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4. COMENTARIS - DISCUSSIO

4.1. Sobre el resultats

4.1.1. Resultats a nivell de Pobles

Solament a 18 pobles no s'ha registrat cap accident de treball durant els

tres anys estudiats (Taula 2). La gran majoria d'aquests pobles sense cap acci-

dent tenen censos electorals inferiors a 200 electors (onze pobles ). Excepcio es-

tranya a aquesta tonica es el cas de Deltebre , que creiem que resulta erroni, ja que

en rao de la seva recent segregacio de Tortosa , amb molta probabilitat els possi-

bles accidents ocorreguts han estat domiciliats oficialment a Tortosa.

Quant als accidents mortals (Taula 5 ), la gran majoria dels pobles cata-

lans no n'han registrat cap . En efecte , no s'ha registrat cap accident mortal

durant els tres anys estudiats a 731 pobles, es a dir, al 78,27 ^o de pobles Ca-

talans.
Per la sinistralitat total identifiquem deu pobles amb coincident alta sinis-

tralitat absoluta i relativa . Aquests deu pobles els considerem els de pitjor peri-

llositat per sinistralitat total. Son els segiients (Taules 3 i 4):

1. Figols de les Mines (Bergueda).

2. Pobla de Mafumet (Tarragoncs).

3. Poliny:I del Valles (Valles Occidental).

4. Asc6 (Ribcra d'Ebre).

5. Castellbisbal (Valles Occidental).

6. Abrera (Baix Llobregat).

7. Sant Quirze de la Serra (Valles Occidental).

8. Santa Perpetua de Mogoda (Valles Occidental).

9. Parets del Valles (Vallcs Oriental).

10. Vila-seca i Salon jarragones).

Tambe resulta sospitosa l'alta perillositat per sinistralitat total als segiients

setze pobles que presenten indexs electorals superiors a 100, sense mes de 500 ac-

cidents-any (Taula 4):

1. Llirca de Vall (Valles Oriental).

2. El Morell (Tarragones).

3. Santa Eugenia de Berga (Osona).

4. Cubelles (Garraf).

5. Campdevanol (Ripolles).

6. Martorelles de Baix (Valles Oriental).

7. Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).

8. Cabrils (Maresme).
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9. Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedes).

10. Les Masics de Voltrega (Osona).

11. Soses (Segria).

12. Llica de Munt (Valles Oriental).

13. Cabrera de Mataro (Maresme).

14. Sant Fost de Campsentelles (Valles Oriental).

15. Arenys de Munt (Maresme).

16. Guissona (Segarra).

Per altra banda hem identificat un conjunt de trenta-quatre pobles amb rise

alt d'accidents mortals (Taula 7). D'aquests solament tres tenen tambe una coin-

cident alta sinistralitat total.

Aquests resultats a nivell dels pobles de Catalunya ens permeten les segUents

observacions o comentaris de caire general sobre la sinistralitat per accident del

t reball :

i) Irregular distribuci(j de la sinistralitat. Les quatre distribucions de la si-

nistralitat per accidents de treball als pobles de Catalunya (es a dir, en xifres abso-

lutes i relatives, de tots els accidents i dels accidents mortals exclusivament) tenen

uns parametres estadistics anormals. La sinistralitat es distribucix als pobles de

Catalunya de forma no aleatoria. Cada poble to la sinistralitat que li pertoca deri-

vada del rise de les activitats laborals que Ii son propies.
Aixo explica que estudiant aquestes distribucions podrem detectar els pobles

amb alt rise. Tambe aquestes distribucions poden servir per orientar racionalment

la politica de Iluita contra cis accidents del treball.

ii) Molt pocs pobles tenen una coincident alta sinistralitat absoluta i rela-

tiva, per tots els accidents i solannent per accidents mortals. Arribem a pensar, per

una banda, que les xifres absolutes venen determinades per condicionaments dife-
rents que per les xifres relatives.

Per altra banda, tambe pensem que ambdues sinistralitats -la total de tots

els accidents i la greu per accidents mortals- mesuren perillositats diferents, po-

ques vegades coincidents at mateix poble.

iii) Existeix una fortissima correlacio lineal entre els censos electorals i les

xifres absolutes de sinistralitat a cada poble. Pet conjunt dell 934 pobles catalans el

coeficient de correlacio arriba a +0'98 i +0'99, tant per tota classe d'accidents

com per als accidents mortals. Per aixo la sinistralitat absoluta no tc cap valor

indicador de perill o de rise.

iv) Les xifres relatives no ten en cap correlacio lineal amb els censos elec-

torals. Aquestes xifres relatives -en els que hem anomenat indexs electorals de

sinistralitat- a nivell de tot Catalunya, mostren ridicules correlacions amb els

censos. Aixi, per la sinistralitat total el coeficient de correlacio lineal que hem

trobat ha estat de +0'06 i de -0'01 per la sinistralitat greu per accidents mor-

tals. Aixo fa que utilitzem aquestes xifres relatives com un bon indicador de la

perillositat dels rises existents a cada poble.
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v) Els indexs electorals poden resultar poc fiables quan deriven de xi-
fres absolutes molt baixes (tant en el nombre d'accidents com en els censor elec-
torals). Intuim que les xifres absolutes critiques que fan fiables aquests indexs
se situen al nivell de cent accidents-any per ]'index de sinistralitat total i al nivell
d'un accident mortal any per l'index de sinistralitat mortal.

vi) Les grans poblacions. Pobles grans, ciutats, si be tenen xifres d'alta sinis-
tralitat absoluta poques vegades se situen a nivells alts en sinistralitat relativa.

Aquest fenomen ens 1'expliquem tecnolOgicament per la possible dilucio del
perill a les poblacions grans. A aquestes poblacions coexisteixen rises molt di-
versificats i tambd de difercnt perillositat. Passa a l'inreves del que passaria si so-
lament es desenvolupds monograficament una Bola activitat molt perillosa (mineria
o construccio, per exemple).

4.1.2. Resultats a nivell de comarques

En xifres absolutes 1'aportaci6 de cada comarca a la sinistralitat total cata-

lana es determinada directament pels sous censos electorals (no debades els coefi-

cients de correlacio lineal censos - sinistralitat total i censos - sinistralitat mortal

son de +0'98 i +0'99 respectivament). Amb molt poques disparitats hi ha un

parallelisme gran entre les densitats demografiques i la sinistralitat. Per aquest

motiu podem dir que aci tambe hi ha dues Catalunyes: la superpoblada desenvo-

lupada i amb alta sinistralitat (el Barcelones, els dos Valles, el Baix Llobregat, el

Tarragones, el Maresme, el Bages, el Segria, el Gironos, Osona, la Selva, el Baix

Camp, l'Alt Penedos) i la infrapoblada i poc desenvolupada amb migrada sinis-

tralitat (els dos Pallars, la Vall d'Aran, la Terra Alta, el Priorat, la Segarra,

Solsonos, Baixa Cerdanya, Conca de Barbera).

Son les xifres relatives -els indexs electorals- tambe a nivell comarcal les

que tenon valor per indicar i assenyalar rises comarcals especialment alts o mds

aviat baixos.

Aquestes xifres relatives no tenen cap correlacio lineal amb els censos de

cada comarca (-r = +0'07 per tota classe d'accidents i -0'19 pels accidents

mortals).

Tambe a nivell comarcal es comprova que ]a sinistralitat total no coincideix

amb la sinistralitat per accidents mortals. Ambdues sinistralitats tenen un compor-

tament diferent, no estan gaire correlacionades entre si (- = +0'20). Probable-

ment depenen de rises totalment diferents.

En sinistralitat total les comarques amb pitjors indexs (mes de 50) son les set

seguents (Taula 9):

1. La Vall d'Aran. 5. El Valles Occidental.
2. El Valles Oriental. 6. La Selva.

3. El Tarragones. 7. Garraf.

4. La Ribera d'Ebre.
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D'aquest "ranking" crida l'atencio la posicio destacada i pitjor que ocupa la
Vall d'Aran. Aquesta comarca pirinenca en xifres absolutes ocupa el hoc 32 de tot
el "ranking", i salta sobtadament al hoc primer en xifres relatives. Aquest fet ens
I'expliquem per un artefacte censal (poblacio treballadora estacional no cen-
sada) i tambe per una intensa i recent activitat constructora desenvolupada a
consequcncia de l'impuls turistic hivernal i estiuenc de la zona.

Tambe resulta important i destacable l'ordre que ocupa la Ribera d'Ebre
(construccions nuclears d'Asco) i menys, pero digna de destacar, la posicio de la
Selva i Garraf.

En canvi ]a posicio d'ambdos Valles i del Tarragones no sorprenen. Aqucs-
tes tres comarques es destaquen per la seva alta sinistralitat absoluta i al nostre
judici constitueixen les tres comarques mes conflictives de Catalunya en Segure-
tat del Treball.

Aprofitant les dades sobre la distribuci6 de ]a poblacio comarcal per sectors
d'activitat del cens de 1970, que ha divulgat el C.1.D.C.,8 hem calculat les
correlacions lineals possibles a nivell de cada comarca entre el seu index de sinis-
tralitat total i els perccntatges de poblacio comarcal activa laboral, a cada un
dels quatre principals sectors economics. Fruit d'aquests calculs son les seguents
dades:

- Amb poblacio activa (%) a 1'agricultura i pesca T = - 0'57
- Idem a la industria i mineria T = + 0'50
- Idem a la construccio -r = + 0'40
- Idem als serveis i comers -r = + 0'25

Aquestes dades ens fan pensar que a nivell comarcal la perillositat dels rises
d'accidents de treball, expressada en els termes relatius dels indexs electorals, es

influida per ]a proporcio de poblacio comarcal ocupada en 1'agricultura (influcncia
negativa de menys perillositat) i en ]a industria-construccio (influcncia positiva de
mes perillositat).

En sinistralitat greu per accidents mortals les comarques amb pitjors indexs

(de mes de 0'10) son les nou seguents (Taula 10).

1. Les Garrigues. 6. La Ribera d'Ebre.
2. El Baix Penedos. 7. El Montsia.
3. La Conca de Barbera. 8. L'Alt Penedos.
4. El Bergueda. 9. L'Alt Camp.
5. El Solsoncs.

Aquest "ranking" ens sorpren i ens resulta poc intelligible.

Exceptuant el cas de la Ribera d'Ebre totes aquestes comarques no coincidei-
xen amb les que ocupen el "ranking" de sinistralitat total. De nou veiem que la
sinistralitat total i la mortal no van paral•leles.

Totes aquestes comarques son comarques amb censos electorals baixos (tots
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inferiors a 50.000 electors), sense alts percentatges de poblacio activa laboral en-
rolada a la industria i mineria (excepte el Bergueda), i amb percentatges de pobla-
cio activa agricola superior a les de la mitjana del total national. Semblaria com si
aquesta perillositat d'accidents mortals no depengues d'activitats industrials, sing
que mcs aviat fos una predominant manifestacio de perillositat agricola.

Ben be no queda clara aquesta explicacio. En efecte, els calculs de les corre-
lacions lineals a nivells comarcals entre els indexs de sinistralitat mortal i els
percentatges de poblacio activa per sectors economics dona aquests resultats:

- Amb poblacio activa (%) en l'agricultura i pesca ti - + 0'18
- Idem en la industria i mineria ti - - 0,15
- Idem en la construccio - 0'04
- Idem en els serveis i comers -r - - 0'04

Xifres que insinuen el que dci.em abans, pero que tenen poca forca de con-
viccio racional matematica.

Per ultim volem fer esment al cas dels dos Pallars, les dues uniques comar-
ques catalanes que, en tres anys, no han registrat cap accident mortal.

4.1.3, Resultats a nivells supracomarcals

Pocs comentaris calen per aquests resultats. Les Taules de 1'11 a la 16, son

prou explicites.
De nou veiem que la sinistralitat en xifres absolutes va Iligada estretament als

contingents censals de les diferents regions-vegueries i arees de salut. ("-r" de 0'99

per les regions-vegueries i de 0'99 i 0'95 per les arees de salut).

En termes relatius les agrupacions supracomarcals, tant en regions-vegueries

com en arees de salut, ens permeten destacar ]a perillositat de les comarques tarra-

gonines dins del conjunt nacional catala.

En efecte, per la sinistralitat total veiem com ]a re-16 tercera (Tarragona)

ocupa el primer Hoc dintre de les regions (Taula 12). Dintre de les arees de salut,
amb els canvis d'aquesta nova divisio se situa entre el segon floc (Penedes-Anoia)
i el quart (Tarragona) (Taula 15). Per la sinistralitat greu per accidents mortals

aquest fenomen encara es mss clar: d'ocupar els primers flocs de perillositat a ni-
vell de regions, seguida de la regio quarta (Reus) i cinquena (Tortosa) es mante-
nen en els mateixos primers floes com a arees de salut (Penedcs-Anoia, Tarrago-
na i Ebre) (Taules 5, 13 i 16).

D'altra banda l'agregacio d'ambdos Vallcs constituint una Area de Salut
Propia, permet creure amb forca el que a nivell comarcal ja intuiem: l'alta pe-
rillositat vallesana en sinistralitat total. En efecte, ambdos Vallcs, que dintre de ]a
Regio-Primera es diluien per ocupar el floc quart, passen al floc primer considerats
ailladament com una Area de Salut (Taules 12 i 15).

A I'altre extrem, a les xifres relatives millors i mes baixes, quant a sinis-
tralitat total veiern el bon paper de les zones pirinenques i de la Lleida central (Re-
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gions Novena i Vuitena, amb les seves paral-leles Arees de Salut Primera i Segona).

(Taules 12 i 15). En sinistralitat greu per accidents mortals la nova distribucio de

les Arees de Salut evidencia i destaca mes ]a poca perillositat mortal de les Arees

sorgides do l'antiga Regi6 Primera (Barceloncs, Maresme i Baix Llobregat). (Tau-
la 16).

Amb aixo, novament de forma indirecta intuIm el paper i la possible influcn-
cia greu de I'Agricultura sobre els accidents mortals.

Per ultim -i aixo es el mes important- la distribucio de ]a sinistralitat
laboral per accidents del treball a nivell supracomarcal, ens permet comparar la
divisio territorial de les antigues Regions-Vegueries, amb ]a nova i recent proposta
de les Arees de Salut.

La nova proposta de divisions territorials feta per ]a Conselleria de Sanitat

i Assistcncia Social 1, 1, partint de 1'antiga divisi6 de nou Regions-Vegueries 4 de
1932-1936, provoca la creaci6 de quatre noves agrupacions supracomarcals per

disgregacio de l'antiga Regio Primera (Arees 12, 11, 10 i 9), redistribucix de nou
antigues Regions i mante solament dues de les antigues (1a Re-i6 Segona con-

vertida on Area Vuitena i la Regi6 Vuit convertida en Area Segona). Aixi es passa

do nou Regions-Vegueries a dotze Arees de Salut.

Doncs be, a pesar d'haver-se augmentat el nombre d'agrupacions supracomar-
cals, Ia nova divisio territorial presenta una mes regular distribucio de la sinistra-
litat per accidents de treball.

En efecte, si comparem, a nivell de Regions-Vegueries i a nivell d'Arees de
Salut, els parametres de la seva sinistralitat per accidents de treball i els corres-
ponents cocficients de dispersio obtindrem ]a Taula (vegi's pag. 234).

Com podem veure on la nova divisio territorial, a pesar d'haver augmentat el
nombre d'agrupacions supracomarcals, aquestes mostren una sinistralitat mes re-
gular -menys dispersa- a nivell de xifres absolutes. Es a dir, les Arees de Salut
acumulen contingents de sinistralitat absoluta mes regulars i menys disperses que
no Ics Regions-Vegueries. En altres paraules les Arees de Salut semblen mes ho-
mogenies que les Regions-Vegueries d'acord amb contingents absoluts de sinistra-
litat laboral per accidents de treball.

En xifres relatives no hi ha difercncies notables i l'augment d'agrupacions
supracomarcals -en el cas de les Arees de Salut- encara que no millora ]a re-
gularitat de les distribucions, tampoc no les empitjora de forma notable.

4.2. Sobre la inetodologia etnprada

Es fortament discutible i dubtosa la metodologia emprada per a mesurar la
sinistralitat rclativa que, a partir dels censos electorals, hem calculat a nivell na-
cional, i a nivell de cada poble, Comarca, Regio-Vegueria i Area de Salut.

Amb aixo hem comes un doble error, del qual tenim plena conscicncia:

- Confusio dels censos electorals amb la poblacio activa laboral.
- Assimilar i fer coincidir els censos residencials amb el censos laborals

de cada unitat veinal.
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Parametres estadistics Regions-Vegueries
Arces de salut

estadistics

NOMBRE (N) 9 12

SINISTRALITAT

TOTAL

Xifres absolutes

+ ±'S

% dispersio

Xifres relatives

% dispersio

SINISTRALITAT

MORTAL

Xifres absolutes

% dispersio

Xifres relatives

19.607'78 -} 38.565'75 14.705'83 - 13.449'15

196'69 % 1 91'45 %

38'09 -L 9'33 41'05 -L 10'27

24'48 % 25'03 %

22'00 -!- 33'35

151'59 %

0'06 0'02

16'50 -L 12'99

78'73 %

0'05 ± 0'02

% dispersio 34'29 % 1 39'29 %
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4.2.1. Censos Electorals i Poblacio Activa Laboral

Com a criteri fonamental per relativitzar les xifres absolutes de sinistralitat
hem emprat -com hem dit abans (2.1. i 2.2.)- els censos electorals actualitzats
a 31 de desembre de 1978 utilitzats pel Referendum Estatutari de 1979

Amb aixu hem intentat, amb els denominats Indexs Electorals, mesurar la
incidcncia dels sinistres registrats i recollits en relacio amb els censos electorals

de cada unitat veinal considerada.

Aquest intent s'ha fet com a aproximacio i substitucio dels censos laborais

que foren el criteri racional per a mesurar la real incidcncia de la sinistralitat

existent entre la poblacio laboral veritablement exposada als rises dels Hoes de

treball, dintre de cada unitat geografica.

Aquesta assumpcio -aproximacio i substitucio- comporta tres errors succes-

sius que cal que tinguem ben presents:

- El censos electorals no coincideixen i no equivalen a la poblacio poten-

cialment activa.

- La taxa d'activitat diferencia ]a poblacio potencialment activa de la po-

blacio activa real.

- El fenomen de l'atur diferencia la poblacio activa de ]a poblacio real-

ment ocupada.

Censos Electorals i Poblacio Potencialment Aetiva

Els Censos Electorals , per definicio constitucional , apleguen tota la poblacio
a partir dels 18 anys.

La Poblacio Potencialment Activa dintre de les piramides demografiques in-
clou la poblaci6 de 14 a 65 anys.

Si emprem els censos electorals com a substitutiu equivalent a la poblacio
potencialment activa cometern un error doble: no tenim en compte la poblacio de
14 a 17 anys i considerem la poblacio de mes de 65 anys.

Com a aproximacio podem suposar que el defecte de 14 a 17 anys es com-
pensat per 1'exces dell de mes de 65 anys.

Pels cens de 1970 les piramides demografiques de Catalunya R, fan poc
greu aquest error (9,9 % poblacio de mes de 65 anys i 7,8 % la poblacio de
15 a 19 anys).

En el cas concret nostre, el cens electoral emprat ens dons un contingent
de 4.360.154 electors, el 31 de desembre de 1978.

Les dades mes fiables a nivell estatal , la "Encuesta de Poblacidn Activa" de
l'Instituto Nacional de Estadistica ( I.N.E.), donaven per a Catalunya i per al
quart trimestre de 1978 la xifra 4.458 . 200 persones'o.
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Podem veure que a nivcll nacional , per tot Catalunya l'assumpcio que hem

fet comporta solament un error per defecte de 98.046 persones . Aquest de-

fecte suposa solament un 2,2 % del total estimat per 1'I.N.E. per a finals de

1978.
Si be aquest error global a nivell nacional es acceptable , tenim reserves sobre

possibles greus errors que poden donar-se a nivell de cada poble. Sobretot si tenim

en compte el diferent grau d'envelliment que es dona de forma molt irregular als

diversos pobles i comarques de Catalunya s.

Poblacio Potencialnnent Activa i Poblacio realment ocuparta.

La taxa de poblacio activa diferencia de forma notoria les autentiques xifres

de poblacio activa de les de poblacio potencialment activa. Aquestes diferencies

son importants i son afectades sobretot pel comportament de la poblacio fe-

menina i el contingent d'estudiants d'ambdos sexes. Les xifres de 1'I.N.E. de 1'6l-

tim trimestre de 1978 donaven per a Catalunya una taxa de poblacio activa del

49,9 c (69,0 % per als homes i del 32,1 % per a les doves). Aixi la poblacio

activa catalana estimada per a finals de 1978 era de 2.225.400 persones' o.

L'atur estimat a Catalunya al darrer trimestre de 1978 fou del 7,5 c/0 sobre

la poblacio activa. Aixi la poblacio activa realmcnt ocupada al tercer trimestre

de 1978 fou de 2.058.200 persones (1.471.200 homes i 587.000 dones 10)

Segons aquestes dades l'error que cometem en assimilar els censor electorals

a la poblacio activa realment ocupada -tot referit a desembre de 1978- es del

47,20 % (4.360.154 electors i 2.058.200 actius ocupats). Aixo vol dir que els

nostres Indexs Electorals calculats venen a esser globalment la meitat dels proba-

bles lndexs Reals d'incidencia sobre la poblacio activa ocupada.

Tenim consciencia d'aquest error que no el podem tampoc traslladar indis-

criminadament a tots els indexs electorals calculats per cadascun dels 934 pobles

catalans. Tampoc als indexs de cada comarca, regio o area.

De fet els nostres indexs son el que son (indexs electorals). Intenten donar

una idea d'incidencia, pero no podem substituir els veritables indexs d'incidencia

calculats tenint en compte la poblacio laboral real que treballa a cada unitat geo-

grafica.

Els nostres indexs tenon aquest valor d'aproximacio, i tenen valor perquc

els veritables indexs d'incidcncia no podem calcular-los per manca de dades als

nivells geografics que voldriem estimar.

4.2.2. Poblacio residenciada i poblacio laboral.

Ultra cis errors de confondre censos electorals amb la poblacio laboral ocu-

pada que acabem de comentar hi ha els que es deriven del fet real de la no coin-

cidcncia del hoc de residcncia amb el lloc de treball.
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Amb una economia desenvolupada com la que es d6na a Catalunya, el fet real
es que hi ha grans masses de treballadors transhumants que treballen a hoes on
no hi viuen. Una transhumancia diaria que suposa desplacaments diaris des del
domicili de veinatge al domicili de treball. Tambe transhumancies estabilitzades
que expliquen veinatges estables a hoes de treball de treballadors que mantenen
el seu domicili legal a altres poblacions d'on procedeixen (es el cas de les grans
construccions d'obres publiques i de les construccions d'instal-lacions nuclears i de
nous complexos industrials).

Per a aquesta transhumancia laboral els censor electorals no tenen una exacta
coincidcncia amb els censos de treballadors realment exposats a cada unitat veinal
(poble, comarca, regi6 o area). Aixi mateix els indexs electorals calculats poden
donar imatges erronies de la sinistralitat relativa, amb greus dificultats per esti-

mar, mitjancant aquests indexs, la perillositat real dels rises existents a cada
unitat de poblaci6.

Aixi tindrem indexs molt inflats en els casos de pobles que amb censos elec-
torals molt baixos o baixos reben treballadors d'altres pobles (es el cas de Figols

de les Mines per exemple). Tambe passara aixo en el casos d'assentaments provi-
sionals de forts contingents laborals no estables en tasques de construccions o du-
rant les faces d'installacions complexes (el cas de les construccions de les Centrals

Nuclears).

A 1'inreves, tindrem indexs baixos en les poblacions amb censos electorals
elevats on es domicilien grans contingents de treballadors, que diariament surten

a treballar a altres indrets veins (el cas de la ciutat de Barcelona i d'altres pobla-
cions dormitoris.

Aquestes greus distorsions resulten impossibles d'evitar mentre no tinguem

censos laborals detallats de cada indret o poblaci6.

Per desgracia, ara aquests censos laborals no els tenim.

Els censos de les cotitzacions de la Seguretat Social no ens valen. Moltes

vegades els domicilis socials de les empreses on estan domiciliades les cotitzacions,

no coincideixen amb els domicilis reals dels centres de treball.
Amb els desapareguts Sindicats Verticals teniem dades aproximades dell cen-

sos laborals amb els censos sindicals locals i sobretot comarcals. Aquells censos
sindicals no estan actualitzats i no poden esser substituits -donada la baixa sin-
dicaci6 democratica- pels actuals censos sindicals que per altra banda tampoc
no es publiquen.

La iniciativa dels censos laborals municipals fets pel Ministerio de la Vi-
vienda at 1970 " no han tingut continuItat. Les dades de 1970 no ens serveixen
avui.

Amb totes aquestes observacions hem d'acceptar de nou la limitada aportaci6
dels Indexs Electorals que hem calculat.

En el cas que resulten inflats tindran el valor d'esser uns indicadors de
la anormalitat que esta succeint a un determinat indret de la nostra geografia,
amb forts transvasaments de poblacions, nous perills i noves activitats laborals. En
aquest cas aquests indexs inflats no deixaran d'esser 6tils.
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En el cas contrari, en els Indexs baixos de poblacions per a dormir, tindrem
una falsa infravaloracio dels riscs locals.

A aquestes limitacions esmentades derivades de la metodologia emprada hem
d'afegir els defectes tccnics dels propis censos electorals utilitzats.

Aquests censos electorals van esser fortament criticats, i foren considerats
poc actualitzats i irreals quan, amb motiu dels escrutinis del referendum estatutari
s'estima la seva responsabilitat en part de 1'absentisme electoral detectat.

De fet, son censos electorals derivats de les xifres censals de 1975, no prou
actualitzades anualment per causa de la mala qualitat dels registres demografics

municipals arreu de Catalunya.

Xifres envellides pel pas de mes de la meitat del periode intercensal (1975-

1980) i per la poca eficacia de 1'actualitzaci6 administrativa dels censos a conse-

giiencia dels moviments demografics vegetatius de la mortalitat i de les migra-

cions interiors. Aquesta deficient actualitzacio queda pregonament demostrada

comparant les minimes variacions entre els censos electorals del Referendum

Estatutari (octubre de 1979) i els de les primeres elections al Parlament de Ca-

talunya (mare de 1980) .

Els defectes tccnics propis dels censos electorals utilitzats i els errors de la

seva utilitzacio en substitucio dels autentics censos laborals, es una real critica

a la metodologia emprada. Limita el seu valor en termer de la seva fidelitat i

autenticitat.
Aquests errors i limitations, peru, no invaliden del tot la seva possible utilitat

corn un intent aproximat d'arribar a una descripcio geografica de la ineidencia
dels accidents de treball i de la distribucio dels possibles riscs que els originen.

Aquest intent no tenia per altra banda altra alternativa.

L'unica alternativa possible hauria estat la utilitzacio de les xifres brutes

de poblacio dels cens de 1975. Aquesta alternativa no podia millorar el nostre
intent i els resultats amb seguretat haurien estat tecnicament pitjors.

En efecte, amb les xifres brutes del tens de 1975 -ultra el natural enve-
lliment de les dades basiques totaament desactualitzades en tres anys- hauriem
caigut en els mateixos errors conceptuals (falta d'equivalencia amb la poblacio
activa ocupada i falta d'equivalcncia amb els censos laborals de cada unitat vei-
nal). No hauriem evitat en cap grau les possibles distorsions derivades d'aquests
errors.

A mes, amb les xifres censals brutes hauriem afegit la influencia pertorba-

dora incontrolable dels contingents demografics no electorals de la poblacio infan-

til i adolescent de menys de 18 anys. La distribucio irregular d'aquesta poblacio

jove als pobles i comarques de Catalunya hauria augmentat la indeterminacio i
1'error dels nostres possibles indexs d'incidencia en l'intent de mesurar els rises

d'accidents de treball.
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Per aixo, aquestes reflexions encara que ens donen una consciencia real de

les limitacions dels nostres Indexs Electorals, tambe ens permetran valorar la seva

utilitat a tall d'intent i d'aproximacio a aprofitar.

4.3. Sobre l'aprofitament i utilitat d'aquest estudi

Val la pena que reflexionem sobre les consegiiencies i possibles aprofitaments

i utilitats que podem treure d'aquest recull de dades Sobre la distribucio geografica

dels accidents de treball a Catalunya.

Aixo vat la pena que ho fem tot reconeixent les limitacions i els defectes que

ja hem comentat abans.

Que podem treure en clar de tot aixo? Per a que pot servir? Com ho podem

utilitzar?

4.3.1. Millor coneixement del pals. Indubtablement a traves de la distri-

bucio geografica de la sinistralitat per accidents de treball , podem tenir dades per

a un millor coneixement del pals.

De fet , aquesta sinistralitat traducix la diferent distribucio del nostre irregular

desenvolupament industrial i economic.

Val la pena d ' aprofundir aquest coneixement quan les dades es presenten

fora del fats mare de les provincies que artificialment van dividir la nostra

nacio.

4.3.2. Eina per una millor i rues racional divisio territorial de Catalunya.

Sens dubte del millor coneixement del pals s'ha de derivar una nova divisio terri-

torial que faci possible la realitat d'una eficac autonomia del nostre poble.

La nova divisio territorial -administrativa i politica- de Catalunya es el

problema politic cabdal que el Parlament haura de resoldre a curt termini.

Qualsevol que sigui el criteri per la nova divisio territorial fara falta con-

trastar-lo amb dades reals. D'aquestes, la sinistralitat per accidents de treball pot

servir d'indicador indirecte, alhora demografic i de desenvolupament economic,

per la dcfinicio de les unitats territorials.

Aixi, per exemple, utilitzant les dades de la sinistralitat per accidents de tre-
ball, hem arribat a concloure que la nova divisio territorial proposada per la Con-
selleria de Sanitat es millor i mes logica que l'antiga divisio en regions-ve-
gueries.

A nivell comarcal, les dades de sinistralitat per accidents de treball, ens plan-
tegen el dubte de si cal o no anar a una redefinicio basica d'aquestes comar-
ques en comptes de mantenir-les amb els limits de 1932-1936.

4.3.3. Base per a estimar necessitats sanitdries. Com deiem at proleg d'a-
quest treball, el nombre total d'accidents de treball que suporta una zona geo-
grafica es un index per a estimar les necessitate assistencials de casos aguts. Una
millor discriminacio dels casos d'accidents lleus i greus ens podria donar idees
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sobre les necessitats concretes de flits aguts traumatologics i sobre els mitjans d'e-

vacuacio.

En aquest sentit, concretament, la desigual distribuci6 relativa dels accidents

de treball mortals a Catalunya ens fa dubtar de si aquesta distribucio anormal

tradueix diferencies en els rises o be diferencies en els nivells assistencials de les
nostres comarques.

4.3.4. Sinistralitat i riscs en el treball. Els rises -corn a perills poten-
cials- deriven de les caracteristiques concretes de cada situacio de treball, que
denominem factors de rises (materials, eines, tecniques, metodes, capacitat profes-
sional, organitzacio empresarial, estils de direcci6, nivells d'inversio, insta}lacions,
ritmes, etc.).

Resulta evident, per aixo mateix, que 1'analisi de treball mitjancant les ins-
peccions dels ]foes de treball, es 1'6nic sistema logic d'estudiar i avaluar els pos-
sibles rises d'accidents de treball existents a cada floc de treball en qualsevol em-
presa.

Ultra aquest mctode directe, indirectament podem arribar a intuir els rises

a traves de les consegiiencies de la seva actualitzacio. En altres paraules, el

rise que porta al perill, dona Iloc a I'aparicio dels accidents de treball que ori-

ginen sinistres, que quan afecten les persones reconeixem i comptabilitzem en

forma de les lesions personals, que son objecte del sistema de notificacio dels
"partes" dels accidents de treball. Segons aixo les lesions -la seva comptabilit-
zaci6 i els sous registre i notificaci6- indirectament ens donen una idea aproxi-
mada dell rises existents en un determinat sector, o floc de treball.

Hem d'entendre be aquest fet per no confondre sinistralitat amb rises. La

sinistralitat pot servir corn un indicador indirecte -tambe retrospectiu- de

rises que han existit. Pero no es un fidel i directe index prospectiu de rises pre-

sents o futurs. Per aixo, entre d'altres cosec, no podem parlar amb les dades que

tenim de mapa de rises, sin6 de mapa d'accidents o mapa de sinistralitat.

Amb aquestes reserves, la sinistralitat -sobretot quan la mesurem en termer

relatius- ens serveix d'avisador i d'indicador indirecte de rises.

4.3.5. Sinistralitat, riscs i prevencio dels accidents de treball. Una poli-
tica de seguretat -de prevencio dels accidents de treball- intenta arribar a eli-
minar les seves consegiiencies (les lesions) o be a aminorar el seu nombre a
unes xifres minimes i tambe la seva gravetat quan no es poden eliminar.

Per a esser rational una politica de seguretat ha de basar-se en uns nivells
d'actuaci6 sobre els factors de rise. Per aixo, 1'estudi de la sinistralitat pot servir
per a una prevencio racional en tant aquell estudi ens porti a identificar els rises
susceptibles d'esser influits o manipulats.

Sense arribar aquest ideal d'una prevenci6 basada en la manipulaci6 dels

rises, I'estudi de la sinistralitat tambe to rendiments preventius quan serveix per a

orientar 1'economia i la productivitat dell mitjans preventius. En aquest sentit

la distribuci6 de la sinistralitat ens assenyala arees o situacions que per la seva
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alta sinistralitat cal atacar prioritariament amb la certesa que qualsevol millora
en aquestes arees prioritaries repercutira productivament en una notable millora

de la seguretat, es a dir, en una disminuci6 mes adient de la sinistralitat.

Aquestes dues explotacions preventives de 1'estudi de la sinistralitat les
podem concretar i esquematitzar pel cas de Catalunya, en el futur operatiu de la
seva autonomia politica preventiva, de la seguent manera:

a) Sinistralitat absoluta fixadora de prioritats preventives. La continuitat
i facil comptabiiitzaci6 absoluta dels sinistres a nivell de les unitats terri-
torials fixades per la Generalitat serviran per a definir arees priorita-
ries i per a calcular la dotaci6 de recursos preventius en aquestes arees
(acci6 inspectora, intervenci6 sindical i patronal, sistemes d'inspecci6,
de promoci6, de formaci6 i de conscienciacio).

b) Sinistralitat relativa estirnuladora d'investigacions de riscs. L'estudi de
]a sinistralitat relativa sera el mecanisme selectiu per a posar en marxa

plans concrets d'investigacio de rises, que permetin la seva identificaci6
i 1'establiment de les mesures racionals de seguretat per a la seva preven-
ci6 i protecci6.

4.3.6. Condicions per un millor futur aprofitament del mapa geogrdfic
dels accidents de treball. Per tal de fer operatiu l'aprofitament preventiu dell
estudis epidemiologics geografics d'aquesta sinistralitat caldran les seguents con-
dicions:

i) Continuitat temporal.

Qualsevol sistema de vigilancia epidemiologica sense continuitat i regula-
ritat temporals resultara inutil i anecdotic. Caldra assegurar la continuitat tempo-
ral d'aquests estudis i fixar tambe ]a seva periodicitat. En principi haurien de te-
nir una periodicitat anual. No repugna una periodicitat en el mes curt termini (se-
mestral o trimestral). Fins i tot es pot pensar en un seguiment continuat setmanal

o mensual.
Aquesta continuitat temporal permet, sense arribar a calculs de sinistralitat

relativa, utilitzant solament xifres absolutes, detectar nous riscs davant de qual-
sevol canvi anormal -estadisticament fixat- d'una tendencia temporal o da-
vant de qualsevol punta o depressi6 en les series temporals.

Per aixo idealment caldria pensar en una periodicitat determinada pets
calculs relatius i en una vigilancia continuada de les xifres absolutes.

ii) A nivell municipal i els nivells territorials supramunicipals que es fixin.

Amb correcta filosofia politico-administrativa, el sistema de vigilancia epi-
demiologica hauria de tenir ] partir d'una base municipal. D'aci arribar, per agrega-
ci6, a les unitats territorials supramunicipals (comarcals o supracomarcals) que
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haurien de coincidir necessariament amb les unitats administratives de la divisi6
territorial que fixi la Generalitat. Defensem l'operativitat d'aquests dos nivells
exclusius. Veiem innecessari 1'establiment d'altres nivells i l'agregaci6 total na-
cional -facil d'obtenir- no to valor operatiu per a fixar politiques preven-
tives.

Creiem que el nivell territorial supracomarcal ha de coincidir exactament
amb les unitats administratives-politiques, per a eficacia i estalvi d'esforgos. Hem
d'evitar crear arees artificials diferents per cada matcria o questi6. Ara tenim
l'oportunitat de configurar un govern autonom que des dels municipis s'integri
en unitats territorials homogenies i valides per totes les actuacions de govern i
de participaci6.

Aquests dos nivells seran els basics i valids. Haurien d'anar complementats
amb una deguda assistencia informatica que permetes dintre dels municipis les
individualitzacions de les empreses on s'acumulen els sinistres. Aquesta indivi-
dualitzaci6 empresarial solament to valor per les empreses relativament grans de
mes de 100 treballadors, que a Catalunya venen a esser l' 1'27 % de totes les
empreses.11 aquest minifundi empresarial catala el que ens fa mes recomana-
ble un sistema de vigilancia epidemiologica de base geografica (municipal o su-
pramunicipal).

iii) Amb la maxima fidelitat en les dades i els criteris coin s'han de recollir.

El sistema de vigilancia epidemiologica ha d'esser clar en la seva finalitat
preventiva. Tot ha d'estar supeditat a aquesta eficacia preventiva. Aquesta efica-
cia passa per la fidelitat de les dades, facils de recollir sense possibles confusions
de cap mena. En aquest sentit les dades a comptabilitzar haurien de limitar-se als
accidents amb baixa laboral, sense tenir en compte tampoc els accidents "in
itinere". Per tal d'obtenir idees Glares de la incidcncia real, ha d'establir-se un
sistema de calculs relatius puntuals referits a xifres de censos laborals reals a
cada municipi, actualitzats temporalment a la fi dels terminis temporals periodics

que es fixen. Tot aixo amb una segregaci6 minima per sectors economics (agri-
cultura, mineria, industria, construcci6 i serveis).

iv) Amb una obligada difusio publicitaria.

Cal una obligada publicaci6 dels resultats d'aquesta vigilancia epidemiolo-

gica. Publicaci6 i difusi6. Difusi6 general a traves dels mitjans de comunicaci6

social i difusi6 obligada als propis ajuntaments i a les forces sindicals i patro-

nals a qualsevol nivell (local, comarcal, supracomarcal, nacional, ja siguin d'or-
dre sectorial o general).
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v) Amb una metodica Clara en la recollida i elaboracici de les dades.

L'empresa o 1'entitat asseguradora com a font i responsable de la notifi-

cacio.

Recollida de les dades alternativament -hi ha pros i contres de les dues

opcions- a nivell municipal o de l'agencia territorial descentralitzada de la Ge-

neralitat.
Tabulacio i mecanitzacio de dades a nivell descentralitzat territorial.

Elaboracio de dades a dos nivells: el territorial descentralitzat i el nacional

centralitzat.

Fixacio dels nivells de complexitat en 1'elaboraci6 de totes les dades als
dos nivells.

CONCLUSIONS PROVISIONALS

De l'estudi realitzat sobre la distribucio geografica a Catalunya, dels acci-
dents de treball registrats durant els anys 1976, 1977 i 1978, podem treure les
segUents conclusions provisionals:

1. La sinistralitat per accidents de treball s'ha distribu'it de forma irregu-
lar i no aleatoria entre els pobles, les comarques, regions i arees de salut de Ca-
talunya. Aixo ens fa pensar que l'estudi d'aquesta sinistralitat pot dsser utilitzat
per la identificacio dels rises, tambe irregularment distribuits dins de 1'espai na-
cional catala.

2. No hi ha coincidencia geografica en la distribucio de ]a sinistralitat
per accidents de treball, si aquesta 1'expressem en termes absoluts o en termes
relatius calculats en funcio dels censor electorals (indexs electorals).

3. Les xifres de la distribucio geografica dell accidents de treball -tant
dels mortals cons dels accidents de tota mena- son determinades de forma
directa pels respectius continguts demografics de cada unitat territorial. Per
aquest motiu aquestes xifres absolutes no tenen valor per a mesurar els rises i els
perills existents a cada indret geografic de Catalunya.

4. Les xifres relatives no mostren una correlacio lineal de cap mena amb
els censos electorals de cada indret. Aixb ens fa sospitar que aquestes xifres re-
latives poden esser utilitzades com a indicadors dels rises diferents existents a cada
unitat geografica.

5. No hi ha coincidencia en ]a distribucio geografica relativa dels acci-
dents de treball de tota mena i els accidents de treball mortals. Aixo ens fa
pensar que a calla indret el rise o perill d'accidents mortals es diferent.

6. Sospitenl que el rise d'accidents de tota mena -el rise de sinistralitat
total- es influit i determinat pel grau de desenvolupament industrial. Aquest
desenvolupament industrial no determina , pert, els rises d'accidents mortals.
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7. Identifiquem com a comarques mes perilloses tributaries d'una actua-
cio prioritaria els dos Vallcs i el Tarragones.

8. Tenint en compte la sinistralitat per accidents de treball, la nova di-
visio territorial en arees de salut proposada per ]a Conselleria de Sanitat resulta

mes logica, racional i homogenia que I'antiga divisio en regions-vegucries.

9. L'estudi geografic de la sinistralitat per accidents de treball pot esser
aprofitat com a eina per a coneixer millor el pals i com a criteri per a fixar la nova

divisio territorial politico-administrativa de Catalunya. Tambe com a font de
dades per a estimar les necessitate assistencials sanitaries.

10. Ultra aixo, aquests estudis geografics haurien d'esser la base per a esta-
blir un sistema nacional de vigilancia epidemiologica dels accidents de treball,

orientat a fornentar una politica nacional racional de prevenci6 dels rises d'ac-

cidents de treball.

11. El sistema nacional de vigilancia epidemiologica de la sinistralitat per

accidents de treball hauria de tenir continuitat temporal, partir del nivell muni-

cipal, coincidir amb les unitats de la nova divisi6 territorial de Catalunya, i amb

una clara metodica en la Neva elaboraci6, hauria d'esser objecte d'una obligada

difusi6 publica quc estimules la participaci6 de tots els interessats en la Iluita

contra els accidents de treball.
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TAULA 2. - POBLES DE CATALUNYA SENSE CAP ACCIDENT DE TREBALL

EN TRES ANYS (1976-1978)

(Ordre alfaWtic , comarca on son , i cens clectoral)

1. Bellmunt d'Urgell (la Noguera) (196).

2. Cava (Alt Urgell) (65).
3. Corbera de Terra Alta (Terra Alta) (994).

4. Deltebre (Baix Ebre) (7.221).

5. Jou (La Guingueta) (Pallars Sobira) (274).

6. Juia (Girones) (201).

7. Masarac (Alt Emporda) (216).

8. Palmerola (Ripolies) (73).

9. Pardines (Ripolies) (110).

10. Les Piles (Conca de Barbera) (114).

11. Sant Andreu Salou (Girones) (142).

12. Sant Miquel de Fluvia (Alt Emporda) (320).

13. Sarroca de Bellera (Pallars Jussa) (167).

14. Savalla del Comtat (Conca de Barbera) (60).

15. Vallcebre (Bergueda) (343).

16. Vilamaniscle (Alt Emporda) (86).

17. Vilamos (Vail d'Aran) (62).

18. Vilopriu (Baix Emporda) (179).



TAULA 3. - POBLACIONS DE CATALUNYA AMB UNA MIT)ANA ANUAL
DE MSS DE 500 ACCIDENTS

(Xifres absolutes - Ordre decreixent)

46.984 (26'62 %)
6.805 ( 3'86 %)
6.682 ( 3'79 %)
6.237 ( 3'53 %)
4.932 ( 2,79 %)
4.242 (2'40 %)
2.709 ( 1'54 %)
2.690 ( 1'52 %)
2.589 ( 1'47 %)
2.485 ( 1'41 %)
2.336 ( 1'32 %)
2.315 (1'31 %)
2.107 (1'19 %)
2.024 ( 1'15 %)
1.976 (1'12 %)
1.898 (1'08 %)
1.830 (1'04 %)
1.812 (1'03 %)
1.703 (0'96 %)
1.522 (0'86 %)
1.395 (0'79 %)
1.328 (0'75 %)
1.256 (0'71 %)
1.221 (0'69 %)
1.210 (0'69 %)
1.146 (0'65 %)
1.129 (0'64 %)
1.091 (0'62 %)
1.081 (0'61 %)
1.080 (0'61 %)
1.029 (0'58 %)
914 (0'52 %)
883 (0'50 %)
867 (0'49 %)
862 (0'49 %)
844 (0'48 %)
824 (0'47 %)
805 (0'46 %)
805 (0'46 %)
779 (0'44 %)
680 (0'39 %)
685 (0'39 %)
682 (0'39 %)
681 (0'39 %)
678 (0'38 %)
650 (0'37 %)
637 (0'36 %)
595 (0'34 %)
591 (0'33 %)
560 (0'32 %)
547 (0'31 %)
545 (0'31 %)
532 (0'30 %)
527 (0'30 %)
516 (0'29 %)
S I S (0'29 %)

Total Catalunya 136.057 (77'10 %)
176.470 (100'00 %)



"1'^ui.n 4. - POBLES UF. CA^I^ALUNYA AMR ELS DIES ALTS 1ND1iXS TRIANUALS
ELECTOKALS DE SINISTKALI"fA'i' TO-I'AL PER ACCIDENTS DE 'fREBALL.

ANYS 1976-1978

Indexs electorals d'Accidentabilitat total superior a ]00 >( IO^s

1. - Fit;ols de ley Mines ( Berguedd ) ... ... ...
2. - Pobla de MaJun:c^t (Tarragones ) ... ... ... ... ...
3.-Polinyd del Vullcs ( Vallcs Occidental ) ... ... ...
4. - Ascci (Ribera d'Ebre ) ... ... ... ... ... ... ..
5.-LIiSa do Vall (Vallcs Oriental) ,.. ... ... ...
6.-Custcllbi.chal (Vallcs Occidental) ... ... ...
7. - El Morel( (Tarragones) ... ... ... ... ... ... ...
*8.-Calonge de Segarra (Anoia) ... ... ..,
*9 - Copons (Anoia) ... ... ... ... ... ...

* * 10 -Cabrera d'Anoia (Anoia) ... ... ... ...
11. - Ahrera (Baix Llobregat) ... ... ... ... ... ...
12. -Santa Eugenia de Rerga (Osona) ... ... ...

* * 13. - Gliscareny (Bergueda) ...... ... ... ... ... ...
* * 14. -Sant Jaume de Frontanya (Bergueda) ... ... ...
* * 15. - Bellprat (Anoia) ... ... ... ... ... ... ... ...

16. -Sant Quirze de Terr^trra (Vallcs Occidental) ...
* * 17. -Casten de I'Areny (Bergueda) ... ... ... ... ...

18. - Cubelles (el Garraf) ... ... ... ... ... ... ... ...
19. - Campdevanol (Ripolles) ... ... ... ... ...

* *20. - Granera (Vallcs Oriental) ... ...... ... ...

31. - Soses (Segria) ... ... ... ... ... ... ... ...
32. - Paret.r del Valley (Vallcs Oriental) ... ...
33. - Lli4a de Munt (Vallcs Oriental) ... ...
34. -Cabrera de Mataro (Maresme) ... ... ... ...

**35 -Mont-ral (Alt Camp) ... ... ... ... ... ... ... ...
36. -Sant Fost de Capcentelles (Vallcs Oriental) ...

*37. - S. Llogaia d'Alguema (Alt Emporda) ... ... ...
*38. - Riudellots de la Selva (la Selva ) ... ... ... ... ...
*39. -Vila-sacra (Alt Emporda) ... ... ... ...
40. - Arenys de Munt (Maresme ) ... ... ..,

*41. - Osor (la Selva) ...... ... ...... ... ...
*42. - Pacs (Alt Penedos) ... ... ... ... ......
*43. -Sant Feliu de Boixaleu (la Selva) ... ... ... ...
44. - Vilaseca-Salou (Tarragones) ... ... ... ... ... ...

*45. - El Mila (Alt Camp) ... ... ... ... ... ... ... ...
*46.-Castellar de N'Hug (Bergueda) ... ... ... ... ...
47. - Guisona (la Segarra) ... ... ... ... ... ... ... ...

17.216.22 (637/37)
920,50 (560/608)
598,07 (805/1346)
466,13 (867/1860)
461,47 (491/1064)
405,11 (862/2127)
306,65 (475/1549)
275,79 (46/168)
254,84 (79/3 ] 0)
243,06 (23/96)
226,29 (532/2351)
220,15 (141/642)
206,35 (4/21)
203,70 (4/18)
188,76 (16/83)
187,92 (591/3145)
171,17 (6/37)
157,88 (228/1442)
152,61 (423/2774)
152,17 (7/46)
150,33 (31/204)
147,64 (398/2698)
145,60 (13 ] /902)
144,19 (1256/8713)
138,37 (134/936)
138,34 (42/306)
137,73 (40/288)
136,95 (306/2232)
127,66 (18/141)
126,02 (210/ 1669)
123,81 (139/1120)
123,66 (682/5518)
119,58 (188/I575)
118,04 (146/1234)
117,37 (8/71)
115,85 (212/1827)
114,53 (22/195)
110,17 (91/823)
109,47 (37/338)
108,98 (335/3077)
107,68 (59/551)
107,42 (32/30])
106,56 (52/488)
106,14 (1146/10794)
104,99 (13/127)
101,69 (12/118)
101,23 (190/1877)

Notes: - En cursiva els pobles amb sinistralirtt absoluta superior a 500 accidents-any.

- Amb un i dos asteriscs els pobles amb indexs poc fiables (degut al Hombre d'ac-
cidents i tambc acens electorals inferiors a 100).

- A continuacio dels indexs (amb dos decimals) entre parentesi la xifra bruta mit-
jana d'accidents i el cens electoral.
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TAULA 6. - POBLES DE CATALUNYA AMB ELS MSS ALTS fNDEXS TRIANUALS
ELECTORALS DE SINISTRALITAT MORTAL PER ACCIDENTS DE TREBALL

Anys 1976-1978

fndexs Electorals d'Accidentabilitat Mortal superiors a 1 X 10^{

Ordre decreixent

Notes:

- A continuacib de l'lndex (amb dos decimals ) entre parentesi la xifra bruta mitjana
anual d'accidents mortals i el cens electoral.

- Amb un asterisc els pobles que tenen com a minim 1 accident mortal per any.
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TAULA 7. - POBLES DE CATALUNYA AMB INDEXS TRIANUALS ELECTORALS

D'ACCIDENTS MORTALS SUPERIORS A L'INDEX NACIONAL (0'0454) I QUE
ALHORA TENEN COM A MINIM UN ACCIDENT MORTAL PER ANY

Anys 1976-1978. Ordre decreixent

* 1. - Figols de les Mines (Bergueda) ... ... ... ... ... ... ... 54'0541 (2-37)
*2 . - Osor (la Selva) ............... ......... ............... 1'8149 (1-551)
3. - Camarasa (la Noguera) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1'1062 (1-904)

*4. - Asco (Ribera d'Ebre) ..................... ...... ... ... 1'0753 (2-1860)
5.-Cervell6 (Baix Llobregat) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'5043 (1-1983)
6.-Constants (Tarragones) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'5370 (1-2801)
7.-Palautordera (Valles Oriental) ... ... ... ... ... ... ... ... 0'3529 (1-2834)
8.-Sant Sadurni d'Anoia (Alt Penedos) ... ... ... ... ... ... 0'2794 (1'67-5963)
9. - Montornes del Valles (Valles Oriental) ... ... ... ... ... 0'2163 (1'33-6163)

10-ElEl Vendrell (Baix Penedos) ... ... ... ... ... ... ... ... 0'1950 1'67-8541)
11. - Amposta (Montsia) ..................... ............... 01812 (2-11040)

12. -Sant Cartes de la Rapita (Montsia) ... .................. 0'1792 (1'33-7439)
13. - Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) ... ... ... ... 0'1715 (1'33-7773)
14.-Alcanar (Montsia) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'1622 (1-6164)
15.-Martorell (Baix Llobregat) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'1447 (1'67-11516)
16.-La Llagosta (Valles Oriental) ... ... ... ... ... .. ... ... 0'1252 (1-7989)

17. - Sant Celoni (Valles Oriental) ... ... ... ... ... ... ... ... 0'1234 ( 1-8101)
18. - Balaguer (la Noguera) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'1089 (1-9179)
19. - Igualada (Anoia) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'10 17 (2'33-22940)
20. -Blanes (la Selva) ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 0'0962 (1'33-13810)
21. -Tarragona (Tarragonos) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'0889 (7-78704)
22. - Sant Adria del Besbs (Barcelones) ... ... ... ... ... ... ... 0'0786 (2-25451)
23. -Vic (Osona) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 0'0780 (1'67-21362)
24. - Reus (Baix Camp) ... ... ... ......... ............ ...... 0'0728 (4'33-59497)
25. - Valls (Alt Camp) ...... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 0'0727 (1-13754)
26. -Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) ... ... ... ... ... 0'0694 (1'67-24011)
27. - Esplugues de Llobregat (Barcelones) ... ... ... ... ... ... 0'0665 (2-30087)
28. - Barbera (Valles Occidental) ... ... ... ... ... ... ... ... 0'0638 (1-15686)
29. - Tortosa (Baix Ebre) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'0627 (1'67-26581)
30.-Ripollet (Valles Occidental) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0'0617 (1-16216)
31.-Sant Cugat del Valles (Valles Occidental) ............... 0'0599 (1'33-22247)
32. - Vilafranca del Penedos (Alt Penedos) ... ... ... .. ... 0'0597 (1-16754)
33. - Vilanova i la Geltru (El Garraf) ... ... ... ... .. ... ... 0'0529 (1'67-31506)
34. -Rubs (Valles Occidental) ...... ... ...... ... ... ... ...... 0'0502 (1'33-26568)

Notes:

- A continuaci6 de l'Index (amb quatre decimals) entre par8ntesi la xifra bruta mitjana
anual d'accidents mortals i el tens electoral.

- Amb un asterisc pobles que tenen tambe un alt Index de Sinistralitat -Total (Taula 4).
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254 XL` CONGRES DL MILI'GLS 1 BIULLGS DL LLL^GCA CAIALANA

TAULA 9. - SINISTRALITAT TOTAL PER ACCIDENTS DE TREBALL A LES

COMARQUES CATALANES. Mitjana anual 1976-1978 (Ordre decreixent).

XIFRES ABSOLUTES INDEXS ELECTORALS

Total
d'accidents
per mil
electors

1. EL BARCELONIS 66.058 ( 37'43 %) 1. LA VALL D'ARAN 67'3159

2. EL VALLLS 2. EL VALLI S ORIENTAL 65'9338

OCCIDENTAL 23.911 (13'55 %) 3. EL TARRAGONES 65'0300

3. EL BAIX LLOBREGAT 16.120 (9'13 %) 4. LA RIBERA D'EBRE 62'0132

4. EL VALLES ORIENTAL 9.285 (5'26 %) 5. EL VALLP.S OCCIDENTAL 59'3026

5 EL TARRAGONt.S 6.874 (3'90 %)

'6 LA SELVA 52 0828
6 EL MARESME 6.499 ( 3'68 %) 7 GARRAF 51'4698
7 BAGES 5 .469 (3'10 %) 8. EL BAIX PENEDES 49'3381
8. EL GIRONES 3.863 ( 2'19 %) 9. BAGES 48'6717
9. OSONA 3 . 777 (2'14 %) 10. EL BAIX LLOBREGAT 48'5943

10. EL SEGRIA 3.738 (2'12 %)

11. OSONA 47'9102
11. LA SELVA 3.005 (1'70 %)

12. EL BERGUEDA 47'4201
12. EL BAIX CAMP 2.767 ( 1'57

'
%)

13. L'ALT PENEDE S 44'3986
13. GARRAF 2 . 524 43(1

'
%)

14. RIPOLLES 43'6732
14. EL BAIX EMPORDA 2.447 ( 1 39

'
%)

15. EL BAIX EMPORDA 41'7891
15. ANOIA 2. 101 (1 19 %)

16. L'ALT 1'ENEDES 2.004 (1'14 %) 16. EL GIRONES 41'0394

17. L'ALT EMPORDA 1.923 (1'09 %) 17. ANOIA 38'1773

18. EL BAIX EBRE 1.711 (0'97 %) 18. LL MARESME 37'8207

19. EL BERGUEDA 1.577 (0'89 %) 19. EL BARCELONLS 33'9010

20. LA RIBERA D'EBRE 1 .242 (0'70 %) 20. EL BAIX EBRE 33'6440

21 EL MONTSIA 1.169 (0'66 %) 21. L'ALT CAMI' 33'0608
22. R1POLL6S 1 . 120 (0,63 %) 22. L'ALT EMI'ORI) A 32'2053
23. EL BAIX PENED ES 1.039 (0'59 %) 23. EL BAIX CAMP 31'8476
24. LA GARROTXA 907 (0'51 %) 24. EL SEGRIA 31'0312
25. L'ALT CAMP 837 (0'47 %) 25. EL MONTSIA 304071

26. LA NOGUERA 785 (0'44 %)
26. SOLSONI.S 28'8683

27. L'URGELL 684 (0'39 %)
27. L'ALT URGEL.L 27'I059

28. L'ALT URGELL 415 (0'24 %) 28. LA CONCA D'E BARBERA 26'3773
29. LA SEGARRA 408 (0'23 %)

29. LA GARROTXA 25'6497
30. LA CONCA 30. L'URGELL 25'5006

DE BARBERA 388 (0'22 %)

31. LES GARRIGUES 370 (0'21 %) 31. LA BAIXA CERDANYA 25'2678

32. LA VALL D'ARAN 290 (0'16 %) 32. EL PRIORAT 24'1485

33.1. LA BAIXA CERDANYA 243 (0'14 %) 33. LA SEGARRA 23'2008

33.2. SOLSONES 243 (0'14 %) 34. LA NOGUY_RA 22'2411

34 EL PALLARS JUSSA 239 (0'14 %) 35. LES GARRIGUES 20'3301

35. EL PRIORAT 212 (0'12 %) 36. EL PALLARS JUSSA 15'9577

36 LA TERRA ALTA 156 (0'09 %) 37. EL PALLARS SOBIRA 13 9860

37. EL I'ALLARS SOBIRA 70 (0'04 %) 38 LA TERRA ALTA 13'6304

TOTALS 176.470 (100'00 %) INDEX GLOBAL NACIONAL 40'4734
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TAUL.A 10. - SINISTRALITAT PER ACCIDENTS DE TREBALL MORTALS A LES
COMARQUES CATALANES. Mitjana anual 1976-1978.

XIFRES ABSOLUTES INDEXS ELECTORALS

Total
d'accidents
per mil
electors

I. EL BARCELONES 65'00 (32'83 %) 1. LES GARRIGUES 0,1647

2. EL VALLI.S 2. EL BAIX PENEDES 0'1583

OCCIDENTAL 16'33 (8'25 %) 3. LA CONCA DE BARBERA 0'1361

3 EL BAIX LLOBREGAT 13'00 (6'57 %) 4. EL BERGUEDA 011203

4. EL TARRAGON ES 10'00 (5'05 %) 5. SOLSONES 0'1190

5. EL VALLES ORIENTAL 9' 67 (4'88 %)

6. LA RIBERA D'EBRE 01165
6. EL SEGRIA 6'33 (3'20 %) 7. EL MONTSIA 011127
7. EL BAIX CAMP 6'00 (3'03 %) 8. L'ALT PENEDES 0'1108
8. EL MARESME 5'33 (2'69 %) 9. L'ALT CAMP 0'1053
9. L'ALT PENEDES 5'00 (2'53 %) 10. EL TARRAGONES 0'0946

10. LA SELVA 4'67 (2'36 %)

' '
LA SELVA11 0'0809

11.1. L'ALT EMPORDA 334 19(2 %) .
' '

11.2. EL MONTSIA 4'33 (2'19 %) 12. LA VALL D ARAN 07730

12.1. EL BERGUEDA 4'00 (2'02 %) 13. LA NOGUERA
'

0'0756
'

12.2. OSONA 4'00 (2'02 %) 14. L ALT EMPORDA 0 0726

13.1. ANOIA 3'67 (1'85 %) 15. LA BAIXA CLRDANYA 0'0693

13.2. BAGES 3'67 ( 1'85 %) 16. EL BAIX CAMP 010691

14.1. EL BAIX PENEDES 3'33 (1'68 %) 17. EL VALLES ORIENTAL 0'0686

14.2. EL GIRONES 3'33 (1'68 %) 18. ANOIA 0'0666

15. LES GARRIGUES 3'00 (1'52 %) 19. L'ALT URGELL 0'0654

16.1. L'ALT CAMP 2'67 (1'35 %) 20. EL SEGRIA 0'0626

16.2. LA NOGUERA 2'67 (1'35 21. OSONA 0'0507
17.1. GARRAF 2'33 (1'18 `i,) 22. GARRAF 0'0476
17.2. LA RIBERA D'EBRE 2'33 (1'18 %) 23. EL BAIX EBRE 0'0459
17.3. EL BAIX EBRE 2'33 (1'18 %) 24. EL VALLES OCCIDENTAL 0'0405
18. LA CONCA 25. EL BAIX LLOBREGAT 0'0392

DE BARBERA 2'00 (1'01 %)

' '
26. EL PRIORAT 0'0380

19. EL BAIX EMPORDA 1 67 (0 84 %)
'

20. LA GARROTXA
'

1'33
'

(0'67
'

%) 27. LA GARROTXA
28. L'URGELL

0 0377
0'0373

21.1. L ALT URGELL 1 00
'

(0 51
'

%)
29. EL GIRONES 0'0354

21.2. SOLSONES
'

00I (0 51 %)
30 EL BARCELONES 0'0334

21.3. L URGELL 1'00 (0'51 %)

22.1. LA BAIXA CERDANYA 0'67 (0'34 %) 31. BAGES 0'0326

22.2. RIPOLLI.S 0'67 (0,34 %) 32. EL MARESME 0'0310

23.1. EL PRIORAT 0'33 (017 %) 33. LA TERRA ALTA 0'0291

23.2. LA SEGARRA 0'33 (0'17 %) 34. EL BAIX EMPORDA 0'0285

23.3. LA TERRA ALTA 0'33 (0'17 %) 35. RIPOLLE. S 0'0260

23.4. LA VALL. D'ARAN
24.1. EL PALLARS JUSSA

0'33
0

(0'17 %) 36. LA SEGARRA
37. EL PALLARS JUSSA

0,0189

24.2. EL PALLARS SOBIRA 0 38. EL PALLARS SOBIRA

TOTALS 198 (100'00 %) I I INDEX GLOBAL NACIONAL 0'0454
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