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Si atenem a la fase 
d’obra en què s’han 
produït més accidents, 
destaquen les que 
s’associen a un risc de 
caiguda en alçada

L’objecte d’aquesta investigació ha estat, des que es va iniciar l’any 2008, estudiar 
com es produeixen els accidents laborals mortals en l’àmbit de l’edificació, així 
com el perfil del treballador accidentat, per tal de proposar solucions al dramàtic 

problema que suposen, ja que fins ara, la sinistralitat laboral en edificació no s’analitzava 
de manera independent al conjunt del sector de l’edificació, i les dades estadístiques del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social es referien a tot el sector de la construcció.

En l’estudi es realitza una anàlisi de les dades obtingudes de l’estudi dels 210 accidents 
de treball amb resultat de mort en el període comprès entre 2008 a 2012 en el sector de 
l’edificació, en concret d’aspectes com ara: tipologia constructiva, fase d’obra, pressupost, 
subcontractació, ofici, categoria professional, edat, nacionalitat i edat de l’accidentat, així 
com la forma1  en què va ocórrer l’accident, la desviació2  que el va provocar i l’estudi de les 
causes que hi van donar lloc, utilitzant per a ells els codis dels estudis oficials del Ministeri 
d’ocupació i Seguretat Social per tal de poder validar les dades obtingudes amb respecte a 
les dades oficials del sistema Delta de notificació d’accidents.

1  Programa Delta de Notificación de Accidentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que 
defineix la “forma de l’accident” com la manera en què s’ha lesionado la persona accidentada

2  Programa Delta defineix “desviació” com el fet anormal que, apartant-se del procés habitual de 
treball, desencadena l’accident

gràfic 1 Evolució sinistralitat 2008-2012 
font: fundació musaat
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Tenint en compte els resultats de l’anàlisi estadística i 
de l’estudi de la causalitat dels accidentes en la inves-
tigació s’estableixen les següents conclusions:

• La tipologia nova planta d’edificació en alçada és 
la que enregistra una major sinistralitat, amb un 
40% del total dels accidents objectes de l’estudi, 
sent la tipologia majoritària en el sector.
• S’ha detectat any rere any un descens en 
l’accidentalitat en l’edificació de nova planta resi-
dencial (en alçada i unifamiliar), sent més acusat 
el descens en tipologia d’unifamiliars (aïllada i en 
filera), on en els dos últims anys no ha comptabi-
litzat cap sinistre. Així mateix, en els tres últims 
anys s’han registrat un major nombre d’accidents 
a les tipologies de reforma/rehabilitació de 
l’edificació (en alçada i dotacional). Aquestes 
dades es relacionen amb la conjuntura econòmica 
i els canvis de tipologies causa de les condicions 
del mercat en aquests últims anys.

gràfic 2 - tipologia constructiva 
font: fundació musaat

• S’han classificat les obres en què 
es van produir els accidents mortals 
en tres grups en funció del pressu-
post d’execució material: el PEM 
<450.000,00 €; tram intermedi 
450.000,00 € <PEM <3.000.000,00 
€ i les de PEM> 3.000.000,00 €. El 
nombre d’accidents produïts en cada 
un dels trams pressupostaris estu-
diats és similar, pel que es dedueix 
que no hi ha relació entre mida d’obra 
i la sinistralitat mortal al sector. 
• Dimarts és el dia de més sinistrali-
tat. A la resta de dies de la setmana es 
dóna una distribució equitativa dels 
accidents.

• A causa de l’escassa diferència d’accidents en 
funció de si l’accidentat pertanyia a la contractis-
ta principal o a una subcontracta, es pot afirmar 
que aquest factor no té una influència decisiva 
en la sinistralitat laboral mortal en edificació, a 
diferència del que es conclou en les anàlisis de 
l’estadística del total de la sinistralitat que tenen 
en compte accidents amb resultat de lesions lleus, 
greus, molt greus i mortals, que sí estableix la 
subcontractació com a factor de sinistralitat, i on 
el perfil del sinistre mortal queda totalment eclip-
sat pel nombre d’accidents lleus.

• Si atenem a la fase d’obra en què s’han pro-
duït més accidents, destaquen les que s’associen 
a un risc de caiguda en alçada, com són les 
d’estructures, façanes i cobertes. Destaca també 
amb un nombre important de casos la fase d’obra. 
Important l’increment que s’ha produït a partir de 
l’any 2011 d’accidents mortals a la fase que hem 
anomenat de mitjans auxiliars. 
• Quant a la forma de l’accident, l’aixafament 
resultat d’una caiguda és el punt negre dels 
accidents mortals amb un 62% del total. Cons-
titueixen un 100% dels ocorreguts en la fase de 
cobertes, el 88% en mitjans auxiliars, el 84% en 
façanes, el 79% en acabats, el 59% en obra, 53% 
en instal·lacions i el 50% en estructures.

gràfic 3. - accidEnt sEgons forma
font: fundació musaat

S’ha d’intensificar la 
presència efectiva de 
recursos preventius 
encarregats de vigilar 
el compliment de les 
mesures en els casos 
d’existència de riscos

taula 1- dia dE la sEtmana
font: fundació musaat
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• De l’anàlisi de la desviació es desprèn que la 
caiguda d’una persona des d’una altura és, amb 
un percentatge del 40%, la predominant en els 
accidents estudiats. En la fase d’obra de mitjans 
auxiliars aquesta desviació és la que es relaciona 
amb un major nombre d’accidents, un 75%; molt 
per sobre del percentatge de relació que es dóna 
en altres fases que tradicionalment s’associen al 
risc de caiguda en alçada com ara la fase d’acabats 
amb un 53%, de cobertes i façanes amb un 50% i 
estructures amb un 30%. Cal indicar també que 
s’ha constatat que aquesta desviació es relaciona 
en la majoria dels casos amb caigudes des de la 
vora de l’estructura.
• En el gràfic 4 es reflecteixen les dades de edat 
dels accidentats. S’aprecia que el tram d’edat de 
majors de 55 anys és el que pateix un major nom-
bre d’accidents, amb trenta-dos, seguit del tram 
d’edat de 40 a 44 anys amb nou accidents i 45 a 49 
anys amb vint-i-u. Dada rellevant que diferencia 
el perfil de l’accidentat mortal respecte del perfil 
resultant quan s’estudia la totalitat dels accidents 
(lleus, greus i mortals), on s’inverteix la tendència 
i són els menors de 25 anys els que ocupen els 
primers llocs.

• El major percentatge d’accidents laborals mor-
tals en edificació, gairebé un 70% (69%), afecten 
oficials, encarregats i constructors, és a dir perso-
nal amb suposada qualificació i responsabilitats 
en l’obra.

gràfic 4 – Edat 
font: fundació musaat

gràfic 5 - catEgoria dadEs pErcEntuals
font: fundació musaat

• L’ofici de paleta, amb un 48% d’accidentats, és 
el més afectat per la sinistralitat laboral mortal 
en edificació. Una de les causes d’aquest elevat 
nombre d’accidents mortals és que la seva ajuda i 
concurs són necessaris en diverses fases de l’obra, 
de fet gairebé dos terços dels accidents es van pro-
duir quan els treballadors participaven en fases 
d’obra diferents de la obra, atès que és comodí 
dins del procés edificatori. 

• Quant a les causes dels accidents, hem de desta-
car que els grups que acumulen la major quantitat 
de causes són per aquest ordre: el de factors per-
sonals/individuals, el de condicions dels espais 
del treball i el corresponent a l’organització del 
treball .

   Us d’Epis i proteccions col·lectives
Si analitzem el primer lloc de causes d’accidents, la no 
utilització d’Epis posats a disposició per l’empresa, 
en combinació amb la desviació més important, aixa-
fament conseqüència d’una caiguda, vam arribar a la 
conclusió que els treballadors morts realitzaven tre-
balls en altura amb la previsió de l’ús de Epi. A això 
cal afegir que la segona causa és la manca de protec-
cions col·lectives per controlar la caiguda d’alçada, 
per la qual cosa estaríem davant talls amb caiguda 
d’altura que originen accidents mortals per falta de 
protecció col·lectiva i falta d’ús de EPI anticaigudes 
en un percentatge molt elevat dels casos. 

Creiem important reflexionar sobre l’adequació de 
recórrer sistemàticament a l’ús d’Epis per als riscos 
de caiguda d’alçada, amb relació als criteris preven-
tius que indica la normativa; així com el disseny que 
es fa dels sistemes de protecció col·lectiva davant 
de les caigudes d’altura. A la vista de l’anàlisi causal 
dels accidents mortals en l’edificació podem conclo-
ure que el disseny i l’ús que actualment es realitza 
d’aquests sistemes és clarament ineficaç davant del 
risc del que haurien de protegir.

Així mateix, s’ha d’intensificar la presència efectiva 
de recursos preventius encarregats de vigilar el com-
pliment de les mesures en els casos d’existència de 
riscos d’especial gravetat com són tots els treballs 
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Seria convenient instaurar 
en el sector un sistema 
reglat de qualificacions 
professionals que 
asseguri l’adequada i 
suficient formació

d’obra, els treballs en altura, i sobretot els relacio-
nats amb els mitjans auxiliars per a treballs en alçada. 
En aquest sentit comentar que el recurs preventiu és 
una mesura efectiva però complementària, que s’ha 
de sumar a previsió de processos i mitjans, sense 
els quals el reforç de la vigilància no té cap tipus 
d’efectivitat.

El fet que la majoria dels accidents afecten personal 
qualificat i amb responsabilitat en l’obra, evidencien 
clarament que hi ha mancances 
de formació. Seria convenient 
instaurar en el sector un sistema 
reglat de qualificacions profes-
sionals que asseguri l’adequada 
i suficient formació del personal, 
de manera que la categoria pro-
fessional no depengui únicament 
en “l’experiència” aportada i de la 
decisió de l‘empresari.

Igualment caldria reflexionar sobre el pes i qualitat 
de la formació en el desenvolupament dels treballs en 
comparació amb altres factors de clima i cultura de la 
prevenció Si la formació és insuficient, ho és per a tots 
i el peó seria objecte de tants accidents com els enca-
rregats i oficials (cosa que no passa, segons les dades 

d’aquesta investigació). Això ens fa suposar que cal 
valorar la qüestió de qui està exposat als riscos, qui 
organitza, replanteja i ordena els talls, exposant-se en 
molts casos als riscos sense haver-se adoptat prèvia-
ment les mesures preventives planificades.

També és un factor determinant de l’elevat índex 
d’accidents laborals mortals, l’excés de confiança 
davant del risc. Els accidents laborals mortals es 
produeixen majoritàriament entre personal amb 

responsabilitat en l’obra i amb 
més edat, persones que han estat 
exposades a les mateixes con-
dicions de treball i als mateixos 
riscos durant anys sense que 
s’hagin produït accidents . Això 
els ha portat a una disminució de 
l’atenció i a adoptar una actitud 
d’acomodament davant el risc. 
En contra del criteri àmpliament 
difós, l’experiència pot jugar un 

paper en contra de la prevenció a causa de la baixa 
contingència entre exposició i accident, l’augment de 
confiança que suposa ja la baixa percepció del risc que 
fa disminuir l’atenció. Això fa necessari ser molt inci-
sius en les previsions i els procediments, establint un 
sistema de retroalimentació entre els comandaments 
intermedis i treballadors per reiterar permanentment 
en el coneixement i anàlisi de les mesures previstes. 
Estudis sobre aquest tema demostren que el reforç i 
la reincidència en recordar els processos i comprovar 
els mitjans, són una base efectiva per a la implantació 
eficaç de les mitjanes de prevenció.

Com a conclusió podem dir, que s’ha d’aprofundir 
en la divulgació tant dels procediments de treball, 
com de les bones pràctiques de l’ofici de paleta, per 
ser aquest el més afectat per la sinistralitat laboral en 
edificació. Cal estudiar degudament el procediment 
de treball per preveure el risc, i aquest esforç és com-
petència especialment a les empreses. 

Perfil del treballador mort 

Tenint en consideració els resultats de l’anàlisi de les dades de la 
investigació el perfil de les víctimes mortals és el d’un home de 
nacionalitat espanyola de 42 anys, amb experiència en el sector, 
qualificació i responsabilitat respecte de la resta del personal. 

La gran majoria dels morts - en concret gairebé un 70% - era per-
sonal qualificat, un 54% oficials al costat d’un 16% d’encarregats 
i constructors, sent la forma predominant en què es van produir 
aquests accidents l’aixafament com a resultat d’una caiguda (62%)

 
EXPERIÈNCIA I EXCÉS DE CONFIANÇA 
En contra del criteri àmpliament difós, l’experiència pot jugar un 
paper en contra de la prevenció a causa de la baixa contingència 
entre exposició i accident, l’augment de confiança que suposa ja la 
baixa percepció del risc que fa disminuir l’atenció.

CAIGUDES EN ALÇADA 
El disseny i l’ús que actualment es fa dels sistemes de protecció 
contra caigudes (col·lectius i individuals) és clarament ineficaç 
davant del risc del que haurien de protegir.

Més informació: www.fundacionmusaat.musaat.es


