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1. Identificació de l'operació estadística. 
 

1.1. Denominació de l'operació. 

Accidents de treball amb baixa a València 

 

1.2. Codi en l'Inventari d'Operacions Estadístiques. 

0704001 

 

1.3. Codi en el Pla Valencià d'Estadística. 

No inclosa 

 

1.4. Organisme responsable. 

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social 

 

2. Descripció general de l'operació estadística. 
 

2.1. Aspectes generals. 

L'Estadística d'Accidents de Treball (ATR) ofereix dades anuals sobre els accidents de treball que han sigut 

notificats en els registres administratius habilitats a aquest efecte, a fi de proporcionar informació estadística 

sobre les causes i circumstàncies segons les quals s'han produït aquests accidents, principalment per a contribuir 

a la millora del coneixement sobre prevenció de riscos laborals. Encara que aquesta estadística recull tant els 

accidents de treball que han causat la baixa del treballador accidentat com aquells sense baixes registrades, es 

considera que únicament presenta una cobertura adequada per als accidents amb baixa en existir un incentiu en la 

declaració d'aquesta mena d'accidents. Els accidents de treball coberts per aquesta estadística són els que han 

patit els treballadors afiliats a la Seguretat Social amb la contingència d'accidents de treball específicament 

coberta. No s'inclouen accidents de treball patits per funcionaris mutualistes coberts per MUFACE, ISFAS i 

MUGEJU, ni als afiliats a la Seguretat Social sense la cobertura específica de la contingència d'accidents de 

treball. Tampoc s'inclouen els accidents de treball relacionats amb ocupacions militars. 

Perquè es puga comptabilitzar cadascun dels casos notificats en els registres, la corresponent notificació ha 

d'haver sigut acceptada tant per l'Entitat Gestora o Col·laboradora a la qual li corresponga la cobertura de 

l'accident de treball per part del sistema de Seguretat Social com per l'Autoritat Laboral de la província en la qual 

radica el centre de treball on el treballador està afiliat a la Seguretat Social. 

 

2.2. Recollida i tractament de les dades primàries. 

La notificació d'accidents de treball que han causat la baixa del treballador accidentat es realitza utilitzant 

del document conegut com a comunicat d'accident de treball, que conté informació relativa a característiques 

personals i professionals del treballador accidentat, dades del centre de treball i de l'empresa a la qual pertany el 

treballador accidentat així com les dades relatives al centre de treball en el qual ha ocorregut l'accident quan 

aquest centre és diferent d'aquell al qual està afiliat el treballador (empreses usuàries de ETT, contractes, etc.), 

així mateix recull les circumstàncies en què va ocórrer l'accident. La Subdirecció General d'Estadística i Anàlisi 

Sociolaboral, que s'encarrega de la realització d'aquesta operació, avalua la qualitat de les dades recollides 

mensualment i aplica els processos de validació adequats. 

 

2.3. Subministrament de dades a l'Oficina d'Estadística. 

La informació recollida en aquesta operació estadística procedeix d'una explotació a mesura realitzada per 

la Subdirecció General d'Estadística i Anàlisi Sociolaboral del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat 

Social prèvia sol·licitud per part de l'Oficina d'Estadística. Com a conseqüència d'aquesta sol·licitud, el Ministeri 

remet informació sobre els accidents de treball amb baixa i els dies de duració de les baixes per als centres de 

treball situats a la ciutat de València. 

 

2.4. Validació i depuració de les dades remeses. 

Les dades remeses són revisats abans de la seua publicació, analitzant la coherència amb les dades 

històriques de cadascuna de les sèries. 
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3. Àmbits investigats. 

 

3.1. Àmbit poblacional. 

L'àmbit poblacional d'aquesta operació són els treballadors afiliats a la Seguretat Social amb la 

contingència d'accidents de treball específicament coberta i que desenvolupen la seua activitat en un centre de 

treball situat a la ciutat de València. 

No s'inclouen dins de la població de referència d'aquesta estadística els funcionaris la cobertura dels quals 

de la prestació d'incapacitat temporal derivada de la contingència d'accidents de treball corresponga a l'àmbit del 

Mutualisme Administratiu, és a dir, a alguna de les mutualitats MUFACE, ISFAS o MUGEJU. 

Respecte als treballadors per compte d'altri, estan inclosos obligatòriament els treballadors de tots els 

Règims de la Seguretat Social (Règim General, Règim Especial de la Mineria del Carbó i Règim Especial de la 

Mar). A partir de gener de 2012, s'inclouen dins del Règim General els treballadors del Sistema Especial per a 

Empleats de Llar i els treballadors en situació d'activitat en el Sistema Especial per a Treballadors per compte 

d'altri Agraris. Arran d'aquests canvis també deixen de comptabilitzar-se com a afiliats amb la contingència 

d'accidents de treball específicament coberta els afiliats al Sistema Especial de Treballadors per compte d'altri 

Agraris en períodes d'inactivitat. També des de gener de 2012, no es comptabilitza dins de la població coberta en 

el Règim General als funcionaris públics i altres personal de nou ingrés afectats per la disposició addicional 

tercera del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 

d'octubre, pel fet que la cobertura de la incapacitat temporal per contingències professionals d'aquest col·lectiu 

correspon a les mutualitats de funcionaris (MUFACE, ISFAS i MUGEJU). A partir de 2019, deixen de 

comptabilitzar-se en la població de referència els cuidadors no professionals de persones en situació de 

dependència, pel fet que l'acció protectora per la Seguretat Social d'aquest col·lectiu no inclou la incapacitat 

temporal. 

Respecte als treballadors per compte propi, des de l'any 2019 s'inclouen amb caràcter general tots els 

afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). No obstant això, romanen dues excepcions dins 

d'aquest Règim Especial on la cobertura de la incapacitat temporal per contingències professionals continua sent 

voluntària: treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (BOLET) i 

socis de cooperatives inclosos en el RETA que complisquen unes determinades condicions que es recullen en la 

disposició addicional 28a del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Per al període 2004 – 2018, s'inclouen en la població de referència d'aquesta 

estadística els afiliats al RETA que voluntària o obligatòriament tingueren específicament cobertes les 

contingències per accident de treball, encara que fins a 2017 només s'incloïen amb caràcter general dins de la 

cobertura per contingències professionals els accidents en jornada, però no els accidents in itinere. No obstant 

això, els treballadors autònoms econòmicament dependents sí que tenien la cobertura tant per accidents en 

jornada com in itinere en el període 2008 – 2017. Per tant, per al càlcul d'índexs d'incidència in itinere es van 

prendre solament els autònoms que tenien aquest tipus d'accidents coberts. Els treballadors per compte propi del 

Règim Especial de la Mar estan tots ells inclosos en la població de referència d'aquesta estadística. 

 

3.2. Àmbit geogràfic. 

La ciutat de València. 
 

3.3. Àmbit temporal. 

L'àmbit temporal d'aquesta operació estadística és anual, que coincideix amb la periodicitat de la difusió 

dels resultats. 

 

4. Conceptes i definicions 

Accident de treball 

Succés que produeix una o diverses lesions corporals a un treballador d'acord amb les condicions establides 

en la definició legal d'accident de treball continguda en l'article 156 del text refós de la Llei General de la 

Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Per al cas de treballadors per compte 

propi s'han de tindre en compte els articles 316 i 317 de la citada llei. En cas d'accident amb múltiples víctimes, a 

efectes estadístics, cada treballador afectat es considera per separat. Les recaigudes de les lesions que patisca el 

treballador, així com altres lesions o malalties que es produïsquen per complicacions derivades del procés de 
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curació, es consideren conseqüències del propi accident, independentment del temps que haja transcorregut des 

que es va produir l'accident de treball. 

Accident de treball amb baixa 

Es tracta de l'accident de treball que ha causat la baixa mèdica o la defunció del treballador accidentat. La 

duració de la baixa ha de ser almenys un dia, sense comptabilitzar el dia de l'accident o el dia d'inici de la baixa. 

És a dir, la data d'alta ha de ser posterior a la data de baixa mèdica. En aquests casos correspon la tramitació del 

comunicat d'accident de treball segons el procediment establit en la normativa vigent. Perquè l'accident de treball 

es puga considerar com a tal i per tant es comptabilitze a efectes estadístics, el corresponent comunicat d'accident 

de treball ha d'haver sigut acceptat per l'Entitat Gestora o Col·laboradora a la qual li correspon la cobertura de la 

contingència i per l'Autoritat Laboral competent. 

Accident de treball amb baixa en jornada 

És l'accident de treball amb baixa que s'ha produït durant la jornada laboral, o també en el centre de treball, 

lloc de treball o en desplaçament per motius laborals, durant el temps o en les circumstàncies en què l'empresa té 

l'obligació de garantir la cobertura de la contingència d'accident de treball. 

Accident de treball amb baixa in itinere 

És l'accident de treball amb baixa que s'ha produït en el trajecte entre el domicili del treballador i el lloc de 

treball o viceversa. Aquest concepte es troba extensament matisat i ampliat per la jurisprudència en la matèria. 

Activitat econòmica principal del centre de treball 

Com a activitat econòmica es considera la del centre de treball on s'haja produït l'accident i en defecte 

d'això (per a accidents en desplaçament i accidents in itinere) es pren l'activitat econòmica del centre de treball 

habitual del treballador accidentat. L'activitat econòmica es descriu utilitzant la codificació CNAE-2009 

(Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques, 2009). L'activitat econòmica del centre de treball es defineix 

com l'activitat econòmica a la qual es dedica la major part dels treballadors inclosos en el Codi de Compte de 

Cotització (CCC) al qual s'assigna aquest centre de treball. 

Dies de duració de les baixes 

Dies naturals que el treballador accidentat roman en situació d'incapacitat temporal, és a dir, els dies que 

transcorren entre la data de Baixa mèdica i la data d'alta, tots dos inclusivament. En aquest còmput solament es 

comptabilitza el període de baixa inicial, sense que es tinguen en compte els dies de baixa a conseqüència de 

posteriors recaigudes. No es comptabilitzen els accidents mortals. Aquest concepte és equivalent al denominat 

“Jornades no treballades” utilitzat fins a 2015. 

Gravetat de les lesions produïdes per l'accident 

Grau de les lesions que figura en el comunicat mèdic de baixa (lleu, greu o molt greu) i que es trasllada al 

comunicat d'accident de treball. Si l'accident ha produït la defunció de la víctima llavors la gravetat de l'accident 

és mortal. Sota l'epígraf d'accident mortal s'inclouen totes les defuncions a conseqüència de l'accident de treball 

en el termini d'un any des de la data de l'accident, independentment de la gravetat inicial. 

 

5. Pla de difusió i periodicitat. 

 

5.1. Freqüència de difusió. 

Els resultats d'aquesta operació estadística es publiquen anualment. 

 

5.2. Forma de difusió i accés. 

La informació es publica en el portal estadístic de l'Oficina d'Estadística. 


