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La sinistralitat laboral a Catalunya s’ha reduït a la 
meitat en deu anys 
 

• La reducció en la sinistralitat laboral mortal ha estat del 63% entre 
2001 i 2010 

 
• L’objectiu fixat pel Govern de reduir la sinistralitat un 20% en 

aquesta legislatura s’ha assolit en registrar-se un descens del 29% 
 

• En els nou primers mesos de 2010 la sinistralitat laboral mortal ha 
baixat un 38%  

 
• El mes de maig de 2010 ha estat el primer sense cap accident 

laboral mortal des que la Generalitat va començar a elaborar 
estadístiques d’accidents de treball, l’any 1982 

 
 
El Govern ha elaborat una sèrie d’estudis que avaluen l’evolució de la 
seguretat i la salut laboral a Catalunya durant aquesta última dècada. 
D’aquesta tasca d’anàlisi es desprèn que, en els darrers 10 anys, la 
sinistralitat laboral a Catalunya s’ha reduït gairebé a la meitat. Així, si en 
tancar-se l’any 2001 l’índex d’incidència de sinistralitat laboral -nombre 
d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social- era de 
8.229 a Catalunya, el setembre passat es va situar en 4.220, un 49% menys.  
 
Des del 1982, quan la Generalitat va començar a elaborar aquestes dades 
estadístiques, el maig de 2010 ha estat el primer mes en el qual no s’ha 
registrat a Catalunya cap accident laboral mortal en jornada. 
 
La reducció dels índexs d’incidència de sinistralitat laboral -que recullen el 
nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors i treballadores afiliats a la 
Seguretat Social- entre els anys 2001 i 2010 ha estat més elevada pel que fa 
als accidents mortals, amb una reducció del 63%, en passar de 6,8 a 2,5. 
Finalment, la reducció de l’índex d’incidència dels accidents laborals greus ha 
estat del 59% entre 2001 i 2010.  
 
Els índexs d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de 
l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que 
produeix en les xifres absolutes els increments i decrements en la població 
ocupada que hi ha al llarg dels anys. 
 

 
 

EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA* D’ACCIDENTS LLEUS, 
GREUS I MORTALS EN JORNADA REGISTRATS A CATALUNYA. 

2001 – 2010** 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

2010** 

Lleus 8.149 7.588 6.860 6.163 5.745 5.899 5.674 5.255 4.300 4.186 

Greus 74 71 65,2 64,1 54,1 45,6 45,9 41,6 31,3 30,7 

Mortals 6,8 7,8 6,2 5,9 3,9 5,2 3,7 3,7 4,1 2,5 

 
*Nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social. 
* *Període interanual octubre 2009 - setembre 2010 
FONT: Departament de Treball 

 
 

EVOLUCIÓ ÍNDEXS SINISTRALITAT 2001 – 2010* 
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Pel que fa a les xifres absolutes d’accidents laborals a Catalunya, entre 
l’octubre de 2009 i el setembre de 2010 es van produir 789 accidents greus i 
65 accidents mortals. L’any 2001 es van registrar a Catalunya 1.700 accidents 
greus i 155 accidents mortals.  
 
En total l’any 2001 es van produir 188.900 accidents laborals, per 108.354 
entre l’octubre de 2009 i el setembre d’enguany. 

 
 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I 
MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2001 – 2010* 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Lleus 
 187.045 181.958 168.293 155.852 151.149 161.586 159.676 146.653 112.143 107.500 

Greus 
 1.700 1.685 1.601 1.620 1.423 1.250 1.292 1.161 817 789 

Mortal

 
155 186 151 149 102 143 105 105 107 65 

Total 
 188.900 183.829 170.045 157.621 152.674 162.979 161.073 147.919 113.067 108.354 

 
* Període interanual octubre 2009 - setembre 2010 
FONT: Departament de Treball 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL PER SECTORS 
 
 
Sinistralitat total 
 
Per sectors, entre els anys 2001 i 2010 la construcció és el que més ha reduït 
la sinistralitat laboral en termes d’índex d’incidència global, amb una reducció 
del 52%, seguida de la indústria (-43%), del sector serveis (-41%) i 
l’agricultura (-37%).  
 
En xifres absolutes d’accidents de treball, a la construcció s’ha passat de 
38.447 accidents el 2001 a 17.153 entre l’octubre de 2009 i el setembre 
d’enguany (-55%), a la indústria de 64.824 accidents fa 10 anys als 27.987 
accidents registrats en els darrers 12 mesos (-57%).  
 
Pel que fa al sector serveis, l’any 2001 va registrar 82.191 accidents laborals, 
per 61.370 durant el darrer any (-25%). Finalment, a l’agricultura s’han produït 
1.844 accidents laborals entre l’octubre de 2009 i el setembre de 2010, un 
46% menys si ho comparem amb els 3.438 accidents que va registrar aquest 
sector el 2001. 
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* Període interanual octubre 2009 - setembre 2010 

 
 

Sinistralitat mortal 
 
Pel que fa a la sinistralitat laboral mortal, s’ha reduït a tots els sectors a més 
de la meitat, entre 2001 i 2010. Així, a la indústria s’ha reduït en un 63%, als 
serveis en un 58% i a la construcció en un 53%. En relació a l’índex 
d’incidència mitjà de sinistralitat laboral mortal, la construcció triplica encara 
els del conjunt de sectors de l’economia.  
 
En xifres absolutes d’accidents, si l’any 2001 varen morir a la feina 39 
treballadors i treballadores de la indústria, en els darrers 12 mesos aquesta 
xifra ha baixat a 11 (-71%). Pel que fa a la construcció, la reducció ha estat del 
56%, en passar-se de les 39 víctimes d’accidents laborals mortals de fa deu 
anys a les 17 registrades entre octubre de 2009 i setembre d’enguany. 
 
Al sector serveis, si a l’any 2001 va haver 71 morts per accident laboral, en el 
darrer s’han produït 37 accidents laborals mortals (-48%).  
 
A l’agricultura, l’any 2001 es van produir sis morts mentre que ens els darrers 
12 mesos ningú no ha resultat mort, segons el registre de persones 
treballadores afiliades a la Seguretat Social amb les contingències 
professionals cobertes. 
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* Període interanual octubre 2009 - setembre 2010 

 
 
CAUSES DELS ACCIDENTS  
 
Els sobreesforços són la primera causa d’accident de treball 
 
Respecte a la manera de produir-se els accidents de treball traumàtics durant 
la jornada, els sobreesforços segueixen sent –en dades de 2009-, el 40% del 
total d’accidents traumàtics amb baixa durant la jornada. Tant els xocs com els 
aplastaments i les caigudes suposen un 19% del total d’accidents, 
respectivament. Finalment, els talls i les punxades generen un 10% del total 
d’accidents laborals traumàtics que tenen lloc a Catalunya. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distribució dels accidents per forma de producció. 2009 
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Mortals 
 
Pel que fa a la tipologia dels accidents mortals, els estudis mostren que entre 
octubre de 2009 i setembre de 2010, 7 de cada 10 accidents mortals durant la 
jornada laboral van ser per causes no traumàtiques –per exemple vessaments 
cerebrals i infarts- o deguts al trànsit.  
 
En xifres absolutes cal dir que els accidents laborals per causes traumàtiques 
no derivades del trànsit –és a dir, caigudes d’alçada, cops, colgaments, 
contactes amb corrent elèctric, etcètera- van ser 18 durant aquest període, 
mentre que hi va haver 17 a causa d’accident de trànsit durant la jornada 
laboral, així com 30 accidents per causes naturals –és a dir, atacs de cor o 
vessaments cerebrals durant la jornada –. 
 
L’any 2005, la proporció d’accidents per causes traumàtiques sobre el total 
d’accidents laborals mortals era del 48%, ara és del 28%. Aquestes xifres 
mostren que en els darrers anys no només s’ha reduït la sinistralitat laboral 
mortal, sinó que a més ho ha fet en particular en relació als accidents per 
causes traumàtiques no derivades del trànsit, que són aquells que més 
directament són l’objecte de les polítiques de prevenció de riscos laborals. 
 
SINISTRALITAT LABORAL PER EDATS 
 
Els treballadors i treballadores més grans tenen menys accidents, però 
la seva mortalitat és més elevada 
 
Pel que fa al perfil de les persones accidentades, les dades corresponents a 
2009 mostren que els menors de 25 anys són els que tenen uns índexs de 
sinistralitat laboral més elevats, de 5.372, xifra que es redueix ja de forma 
pronunciada en el cas de les persones d’entre 25 i 34 anys, amb un índex de 
4.446. A partir dels 35 anys la sinistralitat segueix disminuint, però de forma 
més suau, fins el punt que són els treballadors majors de 55 anys els que 
tenen un índex de sinistralitat laboral més baix, de 3.979. 
 
En canvi, la proporció s’inverteix pel que fa a la sinistralitat laboral mortal, ja 
que els índexs més elevats es donen entre els treballadors més grans de 55 
anys (7,9), que es mantenen al col·lectiu d’entre 45 i 54 anys (7,8). Per sota 
de 45 anys es produeix una caiguda abrupta dels índexs de sinistralitat laboral 
mortal, fins el 3,2 de les persones treballadores d’entre 35 i 44 anys, i els 2,2 i 
0,9 del col·lectiu d’entre 25 i 34 anys i dels menors de 25, respectivament. 
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Accidents  
no mortals 

Accidents 
mortals Any 2009 

Índex 
incidència 

Índex 
incidència 

Menors de 25 anys 5.372 0,9 
De 25 a 34 anys 4.446 2,2 
De 35 a 44 anys 4.362 3,2 
De 45 a 54 anys 4.349 7,8 
Majors de 55 anys 3.979 7,9 

 
 
Val a dir que analitzant separadament els accidents mortals traumàtics durant 
la jornada laboral es mantenen aquestes proporcions de major sinistralitat 
global entre els joves, i major índex de sinistralitat mortal entre les persones 
grans, tot i que amb diferències menors. Cal tenir en compte que els accidents 
laborals mortals per causes naturals –infarts, vessaments cerebrals- afecten 
habitualment els treballadors de més edat. 
 
 
SINISTRALITAT LABORAL PER SEXES 
 
Les dones segueixen tenint menys accidents, però la sinistralitat s’ha 
reduït molt més entre els homes 
 
Pel que fa a l’evolució de la sinistralitat laboral per sexes, la comparació entre 
els anys 2001 i 2009 mostra que si bé la sinistralitat laboral s’ha reduït de 
forma important en ambdós sexes, l’evolució ha estat molt més significativa 
entre els homes, ja que els índexs de sinistralitat laboral no mortal s’han reduït 
un 48%. Pel que fa les dones, aquests s’han reduït un 30%, gairebé vint punts 
percentuals menys. 
 
En xifres absolutes, els 151.304 accidents laborals amb baixa que van patir 
els homes l’any 2001 es van reduir fins els 81.001 de l’any 2009, una reducció 
del 46%. En canvi, entre les dones s’ha passat dels 37.596 accidents del 2001 
als 32.066 de 2009 –una reducció del 15%-. 
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Accidents no mortals Accidents mortals 
 

Nombre AT Índex 
incidència Nombre AT Índex 

incidència 
2001 151.154 11.150 150 11 Homes 
2009 80.897 5.764 104 7.4 
2001 37.591 3.829 5 0,5 Dones 
2009 32.063 2.667 3 0.2 

 
Una explicació a aquesta evolució diferent de la sinistralitat laboral entre tots 
dos sexes es pot trobar en que les dones treballen majoritàriament a sectors 
com els serveis, on el risc d’accident de treball greu i mortal és menor i això ha 
motivat que tant l’administració com els agents socials i econòmics hagin 
centrat els seus esforços en reduir la sinistralitat allà on suposava un 
problema més urgent. És precisament en aquests sectors amb elevada 
presència d’homes on la millora al llarg de la dècada en matèria de prevenció 
de riscos laborals ha estat més significativa i això ajudaria a explicar les 
diferències. 
 
 
SINISTRALITAT LABORAL PER NACIONALITAT 
 
Els treballadors estrangers tenen més sinistralitat, però menys mortal 
que els nacionals 
 
Finalment, pel que fa als índexs de sinistralitat per nacionalitat de l’any 2009, 
destaca la dada que els treballadors i treballadores estrangers tenen una 
sinistralitat laboral no mortal un 7% superior a la dels nacionals –amb uns 
índexs de 4.581 i 4.280, respectivament–. 
 
En canvi, la sinistralitat laboral mortal presenta uns índexs més elevats entre 
els treballadors i treballadores espanyols, del 4,3, per un 3,3 dels estrangers –
un 23% menor-. Una possible explicació és que els treballadors estrangers 
són més joves que els nacionals de mitjana, i el factor de l’edat explicaria la 
seva menor sinistralitat laboral mortal. 
 

Accidents no mortals Accidents mortals 
Any 2009 Nombre 

AT 
Índex 

incidència 
Nombre 

AT 
Índex 

incidència 
Nacionals 93.507 4.280 93 4,3 
Estrangers 19.373 4.581 14 3,3 
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SINISTRALITAT PER DURADA DE LES BAIXES 
 
El 40% dels accidents de treball suposen baixes d’entre una i dues 
setmanes 
 
A banda de l’afectació a la salut i en alguns casos a la vida dels treballadors i 
treballadores que tenen els accidents de treball, un altre efecte indesitjable de 
la sinistralitat laboral és la pèrdua de productivitat que origina tot accident de 
treball.  
 
Aquesta reducció de la competitivitat de l’economia que comporten les 
deficiències en les mesures de prevenció aplicades a les empreses es pot 
apreciar, entre d’altres maneres, tenint en compte els dies de baixa que 
comporten els accidents. En aquest sentit, prenent les dades de l’any 2008 cal 
dir que els accidents que es van registrar aquell any van suposar més de 3,5 
milions de jornades de treball perdudes.  
 
Respecte a la durada de les baixes per accident de treball, cal dir que el 40% 
dels accidents de treball comporten baixes d’entre una i dues setmanes, 
mentre que el període de convalescència del 17,7% de les víctimes 
d’accidents laborals va ser d’entre un i tres mesos. Finalment un 3,7% dels 
accidents van comportar unes baixes de més de tres mesos, i un altre 1,5% 
dels accidents van obligar a les persones que els van patir a restar 
convalescents més de mig any. 

 
DURADA DE LES BAIXES PER ACCIDENT DE TREBALL. 2008 
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L’ESTRATÈGIA CATALANA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  
 
La Generalitat de Catalunya s’ha dotat d’un instrument essencial per marcar el 
camí a seguir en matèria de polítiques públiques de Prevenció de Riscos 
Laborals. El Primer Pla de Govern de Prevenció de Riscos Laborals, que es 
va aplicar en el període 2005-2008, i l’actual Estratègia Catalana de Seguretat 
i Salut Laboral – Segon Pla de Govern, aprovada l’any passat, d’aplicació fins 
el 2012.  
 
Aquests eixos de la prevenció de riscos laborals a Catalunya han articulat les 
iniciatives de la Generalitat en la matèria, centrades en diversos objectius 
entre els quals cal destacar: la millora de la vigilància i control de la normativa 
de prevenció de riscos laborals, el control de la qualitat dels serveis de 
prevenció i la formació en prevenció. 
 
L’any 2002, l’acció per lluitar contra la sinistralitat laboral va ser una resolució 
que el Parlament de Catalunya va adoptar el 17 d’Octubre de 2002 per instar 
el Govern a fer l’anàlisi i elaborar un informe de propostes de totes les 
matèries relacionades amb els accidents de treball, la prevenció de riscos 
laborals i prendre mesures específiques per lluitar contra el nombre elevat 
d’accidents de treball. 
 
La millora de la vigilància i control de la normativa de prevenció de 
riscos laborals 
 
La Inspecció de Treball, traspassada el passat 1 de març a la Generalitat de 
Catalunya, aposta pels requeriments preventius com a via principal per 
assegurar el compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals. Són requeriments preventius per tal que les empreses facin les 
oportunes modificacions en les instal·lacions, en el muntatge o en el mètode 
de treball i esmenin així, les deficiències o els incompliments constatats en la 
investigació inspectora.  
 
Tot i la reducció de la sinistralitat laboral, el nombre de requeriments de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya i dels tècnics habilitats 
s’han incrementat passant des dels 23.906 requeriments de l’any 2003 a un 
total de 48.895, l’any 2009. A menor sinistralitat, menys infraccions i menys 
sancions. Si l’activitat inspectora va originar l’any 2003 l’aixecament de 7.292 
actes d’infracció i la imposició de sancions per valor de 20,2M€; l’any 2009, les 
actes d’infracció aixecades han estat 4.147 i s’han imposat sancions per un 
valor de 16,03M€. 
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                                                         FONT: Departament de Treball 

 
 
 
La Inspecció de Treball controla la qualitat dels serveis de prevenció 
 
La Inspecció de Treball també duu a terme actuacions de control del 
funcionament dels serveis de prevenció, que són les entitats a les quals 
moltes empreses confien l’organització del seu sistema de prevenció de riscos 
laborals.  
 
L’objectiu de la vigilància i control de l’activitat dels serveis de prevenció, tant 
propis –interns a les empreses– com aliens –contractats externament per les 
empreses–, és anar a l’arrel de la gestió preventiva. Es tracta de verificar que 
el compliment de la legislació en matèria de seguretat i salut laboral no es 
tanca amb l’elaboració d’una sèrie de documents, sinó que es tradueix en 
mesures preventives efectives a les empreses.  
 
Una bona gestió de la prevenció a les empreses és la millor garantia per evitar 
els accidents laborals, i la tasca de la Inspecció de Treball no només passa 
per sancionar les empreses a posteriori, quan les situacions de risc o fins i tot 
els accidents es produeixen, sinó propiciar amb la seva actuació una millor 
gestió de la prevenció des del principi. 
 
Entre els anys 2006 i els nou primers mesos de 2010 la Inspecció de Treball a 
Catalunya ha fet 1.134 requeriments i s’han aixecat 834 actes d’infracció a 
serveis de prevenció tant propis com aliens.  
 
Pel que fa al desenvolupament de les actuacions, en el cas dels serveis de 
prevenció aliens es verifica que comptin amb els recursos necessaris per 
poder prestar el servei amb garanties, i es visiten també cinc dels seus clients 
per verificar que tant l’avaluació de riscos, com la planificació preventiva i les 
mesures establertes pel servei de prevenció es corresponen amb la realitat de 
l’empresa, són les que realment necessita i s’apliquen correctament. 
 
 
 
La formació en prevenció, bàsica en la lluita contra la sinistralitat laboral 
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La formació en prevenció és fonamental en la lluita contra la sinistralitat 
laboral. La formació, a banda de donar les claus que permeten evitar o 
minimitzar els riscos als que han de fer front les persones treballadores a la 
seva feina, és una eina de conscienciació de primer ordre i no es pot 
desvincular de la mateixa formació professional, de tal manera que formar una 
persona al seu lloc de treball ha de ser formar-lo per desenvolupar la seva 
tasca de manera segura. 
 
Per aquesta raó, a banda de la obligació que té tota empresa de formar els 
seus treballadors/es sobre les mesures a adoptar davant dels riscos que 
comporta el seu lloc de treball, el Departament de Treball, mitjançant els 
Centres de Seguretat i Salut Laboral (CSSL), el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i el Consorci per a la Formació Contínua, ha impartit 
formació específica i transversal en prevenció de riscos laborals. 
 

• Centres de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball 
 
Durant el període 2009-2010 s’han desenvolupat 273 activitats formatives amb 
un total d’11.595 participants. 
 

• Formació ocupacional (persones en atur) 
 
Pel que fa a la formació ocupacional, durant els darrers dos anys s’han 
programat 200 cursos específics amb 42.000 hores de formació en prevenció 
de riscos laborals, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  
 
A més a més la formació transversal ha permès la realització d’altres 358.087 
hores en prevenció de riscos laborals distribuides entre tots els cursos de 
formació ocupacional i els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local que impulsa 
el Departament de Treball i que combinen activitats de formació i treball per a 
persones en atur. 
 

• Formació contínua (persones ocupades) 
 

El Departament de Treball, a través del Consorci per a la Formació Contínua 
ha impulsat 916 cursos específics en matèria de prevenció de riscos laborals 
amb un total de 16.442 participants, durant l’any 2009. 
 
D’altra banda, la Inspecció de Treball ha formulat, entre 2006 i 2010, més de 
7.000 requeriments a empreses per no complir amb les seves obligacions en 
matèria de formació i informació als seus treballadors i treballadores pel que fa 
a la prevenció de riscos laborals. A més, ha aixecat 2.195 actes d’infracció per 
aquest motiu, proposant sancions que en global superen els 6 milions d’euros. 
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Les empreses, els treballadors i la societat prenen consciència de la 
importància de la prevenció 
 
L’informe sobre l’evolució de la sinistralitat laboral a Catalunya dels darrers 10 
anys mostra que el Primer Pla de Govern de Prevenció de Riscos Laborals 
2005-2008 ha donat els seus fruits en termes de reducció dels accidents a la 
feina.  
 
Amb l’objectiu de seguir rebaixant aquestes xifres el màxim possible el juliol 
de l’any passat es va aprovar l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut 
Laboral 2009-2012, continuadora d’aquell Primer Pla de Govern i que 
incorpora noves mesures per seguir millorant la seguretat i salut en el treball a 
les empreses catalanes. 
 
L’evolució d’aquests deu anys mostra que cada vegada més les empreses 
catalanes, les persones treballadores i la societat en general van prenent 
consciència de la importància de la prevenció no només per evitar les 
conseqüències dels accidents en les persones treballadores, que poden 
perdre la salut o la vida, sinó perquè millora la productivitat de les empreses, 
la competitivitat del nostre país i redueix els costos que els accidents de treball 
suposen per a les mateixes empreses, les persones i la societat en general. 
 
Malgrat tot, cal seguir treballant per consolidar aquesta tendència i és 
important recordar que les dificultats econòmiques no poden ser una excusa 
per reduir l’esforç en prevenció de riscos laborals, que no és una despesa sinó 
una inversió.  
 
A més, cal fer front a riscos emergents, com els psicosocials, per als quals és 
necessari desenvolupar i aplicar mètodes de prevenció força diferents, amb 
major incidència dels aspectes organitzatius i de relació interpersonal, a 
aquells en els quals s’ha basat històricament la prevenció de riscos laborals i 
contra els quals s’ha de seguir lluitant.  
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El Govern aprova un pla que reforça la coordinació de 
les seves polítiques d’infància  
 

• El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 
2010-2013 planifica i ordena la política pública en aquesta matèria, 
tal com ja es fa actualment amb les polítiques de joventut i de 
dones 

 
El Govern ha aprovat el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de 
Catalunya 2010-2013, un document que reforça la coordinació de les 
polítiques d’infància de tots els departaments de la Generalitat, així com 
d’institucions públiques, ajuntaments i consells comarcals. El Pla d’atenció 
integral és un instrument que planifica i ordena les polítiques, les actuacions i 
els serveis destinats a la infància i a l’adolescència del nostre país. Aquesta 
planificació es fonamenta en el treball transversal i la cooperació institucional, 
com ja es fa actualment amb les polítiques de joventut o de dones.  
 
Aquest Pla s’adreça a tota la infància i adolescència, independentment de 
quina sigui la seva situació personal, familiar, cultural, econòmica o social. 
Concretament, va destinat a tota la població de 0 a 18 anys de Catalunya, a 
més d’aquells joves de fins a 21 anys que es trobin en situació d’exclusió 
social. 
 
Els objectius del Pla d’atenció integral són els següents: 

 Promoure i reforçar els drets de la infància i garantir-ne el compliment 
 Fomentar l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la reducció de desigualtats 
 Prioritzar i potenciar la prevenció i les intervencions precoces 
 Promocionar l’atenció integral i el suport a les famílies 
 Atendre i prestar serveis als infants i als adolescents des de la 

proximitat 
 Aprofundir en sistemes d’intervenció en xarxa i d’actuació transversal 
 Enfortir la protecció dels infants i dels adolescents en situació de risc 

social i desemparament 
 
Els àmbits d’actuació del Pla 
 
El Pla d’atenció integral preveu 5 grans àmbits d’actuació de les polítiques 
públiques destinades a la infància i l’adolescència: 
 

o Desenvolupament equilibrat i saludable: promoure hàbits i estils de 
vida saludables, potenciar la vida laboral i familiar, fomentar el respecte 
per l’espai públic i millorar la salut de la infància i l’adolescència 

 
o Accés al coneixement i transició al treball: incrementar l’èxit escolar, 

garantir la igualtat d’accés a la cultura i a les noves tecnologies i donar 
suport als joves en el seu accés al mercat de treball  
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o Entorn segur, prevenció del risc i protecció: promoure un entorn 
segur per a l’infant en l’àmbit social i familiar, impulsar polítiques de 
prevenció del risc social i protegir els infants i els joves de qualsevol 
tipus de violència 

 
o Participació i integració activa a la comunitat: difondre la infància i 

l’adolescència com a subjectes de drets i deures i fomentar la seva 
participació en qualsevol assumpte que els afecti 

 
o Reforç i consolidació del sistema: impulsar les normes necessàries 

que reforcin aquestes polítiques, fomentar la recerca en aquest àmbit i 
implantar sistemes d’avaluació 

 
El Pla d’atenció integral s’actualitzarà cada any per ajustar-lo al màxim a les 
necessitats de la infància i l’adolescència. Totes les mesures d’aquest Pla, 
incloses ja en els pressupostos de la Generalitat per al 2010, sumen 2.185 
milions d’euros.  
 
L’aprovació d’aquest pla d’actuació integral està prevista en la Llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència. Així mateix, forma part del 
desplegament del Pla estratègic de serveis socials, en allò que fa referència a 
l’atenció d’infants i adolescents.  
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El Govern impulsa les obres de la primera fase de la 
ronda de Mataró 

 
 L’actuació abasta un tram de quatre dels set quilòmetres que 

tindrà la ronda de Mataró i compta amb una inversió de 59,5 
milions d’euros 

 
 Els treballs començaran durant el primer trimestre de l’any vinent i 

tindran una durada prevista de 27 mesos 
 

 La infraestructura s’insereix en la futura ronda del Maresme, 
element clau en la formació d’un sistema alternatiu a l’N-II i la C-32  

 
 
El Govern ha donat impuls a les obres de la ronda de Mataró, amb l’aprovació 
de la declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats pels treballs de la 
primera fase. Aquesta infraestructura permetrà millorar la connectivitat i la 
canalització del trànsit a l’entorn de la variant de la C-32 de Mataró i s’insereix 
en la futura ronda del Maresme, peça clau en la formació d’una vialitat 
alternativa a l’N-II i la C-32 per tal de millorar la mobilitat a la comarca.  
 
L’actuació que ara s’impulsa correspon a la primera fase de la ronda de 
Mataró, que abasta quatre dels set quilòmetres que tindrà i ha estat 
recentment adjudicada per un import de 59,5 milions d’euros. Aquest primer 
tram s’ha prioritzat, d’una banda, pel flux de trànsit que registra la C-32 en 
aquest àmbit, de l’ordre dels 92.000 vehicles diaris; i per l’altra, es pretén 
afavorir la connectivitat.  
 

 
 

Esquema de les fases de la ronda de Mataró 
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L’obra consistirà en la construcció de calçades a banda i banda de la C-32, 
que canalitzaran el trànsit local, mentre el tronc central de l’autopista recollirà 
el trànsit de pas. Així mateix, es remodelaran els accessos existents per tal de 
dotar-los de noves possibilitats de moviments i se’n construirà un de nou. 
D’aquesta manera, s’afavorirà l’accessibilitat i la fluïdesa del trànsit. Els 
treballs començaran el primer trimestre de l’any vinent i tindran un termini 
d’execució de 27 mesos.  
 
En concret, el tram que s’impulsa tindrà 4,2 quilòmetres de longitud, entre 
l’enllaç amb la C-60 i el nou de Mataró Parc. Els principals elements que el 
conformaran són: 
 

 La calçada: Les noves calçades tindran una longitud d’uns 3 
quilòmetres cadascuna, als quals s’afegeix el tram inicial d’alentiment a 
la sortida del tronc central de l’autopista i el tram d’acceleració per 
incorporar-s’hi de nou, que sumen una longitud d’1,2 quilòmetres. Es 
construirà una calçada a cada costat de l’autopista, cadascuna de les 
quals tindrà dos carrils de circulació; en alguns trams, es formarà un 
tercer carril per garantir la seguretat en entrades i sortides.  

 

 
 

Imatge virtual de la ronda de Mataró 
 

 Enllaços: Pel que fa a enllaços, cal remarcar: 
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1) Enllaç amb la C-60: es reformarà totalment per a permetre el pas de 
les noves calçades i s’hi afegirà el moviment de sortida de la calçada 
des del costat mar cap al nucli urbà de Mataró. 

 
2) Enllaç Mataró centre-Hospital: uneix les places de Gran Bretanya i 

França i facilita l’accés al centre de Mataró i a l’Hospital de Mataró. A 
més de la seva remodelació, un dels moviments del costat muntanya 
passarà a fer-se des d’un nou enllaç que es construirà a continuació. 

 
3) Enllaç centres comercials: aquest accés de nova construcció se 

situarà a uns 600 metres de l’anterior, a la riera de les Piques, i tindrà 
una rotonda a cada costat de les calçades.  

 
 Túnels i estructures: els treballs comportaran l’execució de dos 

túnels, de 209 i 202 metres de longitud, respectivament, per al pas de 
les noves calçades sota el monticle per on passa el carrer Galícia. 
D’altra banda, es preveuen 12 ponts, 3 passos superiors i 8 passos 
inferiors; cal remarcar el viaducte previst a l’enllaç entre la C-32 i la C-
60, de 270 metres de longitud. 

 
 Tasques complementàries: senyalització, enllumenat, barreres de 

seguretat, revegetació de talussos i barreres acústiques, entre d’altres.  
 
Nou sistema viari al Maresme 
 
Actualment, la mobilitat viària al Maresme es canalitza bàsicament per 
l’autopista C-32 i l’N-II, que recullen tant el trànsit de llarg recorregut com el 
trànsit local i comarcal amb, respectivament, 100.000 i 40.000 vehicles diaris 
de mitjana en alguns trams. Aquesta situació requereix la formació d’un nou 
sistema viari que permeti una especialització funcional de la xarxa de 
carreteres de la comarca i en millori el nivell de servei i la seguretat. 
 
Així, el Govern ha previst la formació d’un sistema viari alternatiu a l’N-II al 
Maresme que permeti alliberar aquesta via del trànsit comarcal i transformar-la 
en una via més urbana i integrada en els municipis que travessa, alhora que 
afavoreix la seguretat viària. Aquest procés s’emmarca en el recent traspàs de 
l’N-II al seu pas per la comarca de l’Estat a la Generalitat i en el document de 
bases per a la millora de la mobilitat signat per la Generalitat i el Consell 
Comarcal la primavera passada.  
 
Un dels principals elements en aquest nou sistema és la ronda del Maresme; 
en aquest sentit, la Generalitat té a informació pública els estudis de la ronda 
del Baix Maresme, corresponent al tram des de Montgat fins a la ronda de 
Mataró que avui s’impulsa. 
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El Govern adapta les instal·lacions de residus a la 
normativa comunitària 
 

• Ha aprovat una subvenció per finançar les actuacions d’adequació 
de la planta de valorització energètica del Camp de Tarragona a la 
Directiva marc sobre residus 2008/98/CE 

 
• L’ens beneficiari de la subvenció és la Mancomunitat d’Incineració 

de Residus Urbans de Tarragona, titular de la instal·lació 
 

• El Govern està dedicant esforços tècnics i econòmics per garantir 
una gestió dels residus sostenible i moderna arreu del país 

 
El Govern ha autoritzat una subvenció a la Mancomunitat d’Incineració de 
Residus Urbans de Tarragona per tal d’adequar la instal·lació de valorització 
energètica a les exigències de la Directiva marc sobre residus i a les 
condicions de l’autorització ambiental vigent. Aquesta actuació s’inscriu en el 
conveni marc de col·laboració subscrit entre el Consorci per a la Gestió de 
Residus Municipals del Baix Camp, la Mancomunitat d’Incineració de Residus 
Urbans de Tarragona i l’Agència de Residus de Catalunya. L’objectiu és el 
desplegament de les instal·lacions de residus previstes en el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals (PTSIRM) en el 
Camp de Tarragona. 
 
Així, s’ha acordat especialitzar les instal·lacions de residus municipals de 
manera que el Consorci s’ocupi de les tasques de triatge, tractaments 
biològics i valorització material; i la Mancomunitat s’ocupi de la recuperació 
d’energia mitjançant la combustió dels residus dels quals ja no sigui possible 
fer-ne un aprofitament material.  
 
D’aquesta forma, els complexos de residus existents, d’una banda la planta de 
tractament de matèria orgànica i de fracció RESTA del Consorci; i, de l’altra, la 
planta de valorització energètica de la Mancomunitat, donaran un servei 
coordinat i complementari. 
 
Per tal que la instal·lació de la Mancomunitat sigui considerada com una 
operació de valorització energètica d’acord amb la Directiva Marc 2008/98/CE, 
és necessari optimitzar la seva eficiència energètica. Per aquest motiu, el 
Govern ha acordat destinar una subvenció, per un import de 15 milions 
d’euros, per realitzar les adequacions necessàries que exigeix aquesta 
normativa. 
 
Així mateix, les actuacions tenen també per objecte optimitzar les capacitats 
de tractament disponibles d’acord amb les condicions de l’Autorització 
Ambiental vigent. D’aquesta forma, es maximitzarà el servei prestat al seu 
àmbit, tenint en compte que el poder calorífic dels residus que arribaran a la 
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instal·lació variarà a causa de les operacions de tractament previ que es 
realitzen en la instal·lació de fracció RESTA del Consorci.  
 
Mitjançant aquesta inversió, el Govern adequa la instal·lació a la normativa 
comunitària i alhora continua amb l’execució del Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals, que promou l’Agència de 
Residus de Catalunya, per tal de dotar el país d’infraestructures de residus 
sostenibles i innovadores, que permetin aprofitar al màxim possible els residus 
que generem a les nostres llars. 
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El Govern destina gairebé 7 milions d’euros a impulsar 
millores pel sector forestal  
 
El Govern ha aprovat el contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i 
el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) per al període 2010-2013, 
que suposa una aportació econòmica de 6,9 milions d’euros. 
 
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) és un consorci d’entitats 
públiques, creat l’any 1995, format pel Consell Comarcal del Solsonès, la 
Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació, la Fundació Centre de Desenvolupament Rural Integrat 
de Catalunya i la Generalitat de Catalunya. Aquest centre té com a objectius 
principals el foment de la recerca, la formació i el desenvolupament tecnològic, 
potenciant la col·laboració entre l’administració forestal i el sector privat, i el 
foment del sector forestal afavorint l’equilibri territorial. 
 
Aquestes aportacions econòmiques se sumen als 6.361.333,59 euros que va 
atorgar el Govern el passat 5 d’octubre al Centre de Recerca i Aplicacions 
Forestals (CREAF) per al període 2010-2013. 



 

 

Acords de Govern . 26.10.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

23 

Altres Acords de Govern 
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional l’església de Sant 
Andreu de Sagàs, al Berguedà 

 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
monument històric, l’església de Sant Andreu, a Sagàs (Berguedà). En el 
mateix acord es delimita també l’entorn de protecció del monument. El Govern 
considera necessari definir un entorn de protecció al voltant de l’església de 
Sant Andreu de Sagàs per garantir la pervivència dels seus múltiples valors 
culturals, paisatgístics i ambientals en les millors condicions possibles. 
 
Es té constància documental de l’església de Sant Andreu de Sagàs des de 
l’any 908, a través de l’acta de consagració del bisbe d’Urgell Nantigís, i va 
pertànyer a aquest bisbat fins al 1593 quan va passar al Bisbat de Solsona. 
 
Destaquen com a elements més rellevants el traçat de la seva planta i les 
invariants tipològiques i arquitectòniques de l’estil romànic i, d’una manera 
excepcional, el fet de ser un exemple documentat, gràcies a una restauració 
exemplar, sobre l’evolució constructiva prototípica de moltes esglésies 
romàniques al llarg del temps. 
 
L’església de Sant Andreu de Sagàs és un dels exemples singulars de 
l’arquitectura religiosa del romànic català del segle XI, tant per tipologia de la 
seva planta i solucions estructurals com per la seva evolució constructiva, 
cronològica i funcional. 
 
 
El Govern aprova el Reglament del Consell de la Cultura Popular i 
Tradicional  
 
El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’aprova el Reglament del Consell de 
la Cultura Popular i Tradicional, el màxim òrgan consultiu en les matèries 
regulades per la Llei de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural. El Consell té per finalitat contribuir al millor 
desplegament de la cultura popular i tradicional i de facilitar el compliment de 
les funcions que té encomanades el Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana.  
 
Entre les seves funcions destaquen les d’emetre un informe preceptiu sobre la 
declaració de festes i elements festius d’interès nacional i sobre la declaració 
d’associacions i fundacions d’interès cultural, proposar al Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana les accions que consideri 
convenients per a la protecció i la difusió de la cultura popular i tradicional i per 
al suport a l’associacionisme cultural, i elaborar un informe anual sobre l’estat 
de la cultura popular i tradicional a Catalunya, que incorpori la perspectiva de 
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gènere i de les dones en la seva elaboració, i a tal efecte indiqui les 
repercussions o impacte de les actuacions realitzades en relació a dones i 
homes.  
 
Aquest Decret té per finalitat desenvolupar la regulació del Consell de la 
Cultura Popular i Tradicional pel que fa a la composició, funcions, organització 
i funcionament. 
 
 
El Govern impulsa la futura seu del Canòdrom. Centre d’Art 
Contemporani 
 
El Govern ha acordat autoritzar el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
a atorgar una ampliació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Barcelona per import de 137.017 euros per a la rehabilitació i posada en 
funcionament de l’antic Canòdrom, com a  futura seu del Canòdrom. Centre 
d’Art Contemporani de Barcelona, de manera que l’import total màxim 
autoritzat queda establert en 997.017 euros. 
 
 
El Govern crea la Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i 
d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva 
 
El Govern ha creat formalment la Comissió Assessora de l’atenció 
maternoinfantil i d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva. 
L’organisme està format per diferents entitats científiques i professionals i per 
organitzacions socials competents en la matèria.  
 
En un principi, un grup d’assessors es va començar a reunir l’any 2008 per 
treballar en la implantació del Pla estratègic d’ordenació de l’atenció 
maternoinfantil i de l’atenció a la salut sexual i reproductiva perquè es creia 
convenient consultar a les societats científiques i associacions quines eren les 
necessitats en la matèria. Va ser un procés de reflexió impulsat pel 
Departament de Salut, conscient que calia la participació de professionals i 
responsables de salut en el disseny i avaluació de polítiques. Aquesta 
participació va continuar posteriorment per fer front a d’altres qüestions i ha 
acabat en la decisió de crear formalment i regular una Comissió Assessora 
pels bons resultats obtinguts i perquè l’aprovació de la llei de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, planteja comptar amb 
noves col·laboracions d’experts. 
 
 
CESSAMENTS 
 
El Govern ha aprovat el cessament, a petició pròpia, del director del Servei 
Català de la Salut, Josep Maria Sabaté i Guasch, i ha acordat l’assignació de 
les seves funcions a la Secretaria General del Departament de Salut.  


