
 

 
 
AL CAPDAMUNT EN SINISTRALITAT I ACCIDENTALITAT LABORAL 

 
L'índex de sinistralitat al País Valencià és molt elevat, registrant-se en el primer 
quadrimestre de l'any un total de 16.886 accidents durant la jornada laboral. 
Trenta dels quals han estat mortals, la xifra més alta de tota Espanya, i 2.017 "in 
itinere", de casa al treball o viceversa. D'aquests últims, deu han resultat 
mortals, ocupant el tercer lloc a nivell nacional, segons el Butlletí d'Estadístiques 
Laborals (BEL), del Ministeri de Treball i Immigració. 
 
La taxa de precarietat laboral que patim és una de les més altes, a causa de 
l'elevat nombre de persones aturades, les taxes de temporalitat, les polítiques 
desreguladores, l'excessiva subcontractació, el treball submergit, etc, el que ens 
situa al capdamunt en matèria de sinistralitat i accidentalitat laboral. 
 
Fa escassos dies vam viure amb sorpresa i indignació l'accident laboral del 
treballador d'origen bolivià, que va perdre part del seu braç esquerre quan 
estava en el seu lloc de treball en una empresa panificadora, manipulant com 
tots els dies una màquina de fényer, i fórem testimonis de l'actitud de l'empresa 
davant d'aquest lamentable fet. 
 
La situació del jove treballador en el moment de l'accident laboral no podia ser 
més precària i insostenible, no disposava de cap tipus de contracte ni estava 
donat d'alta en la Seguretat Social. A més, no comptava ni amb informació ni 
formació prèvia per a l'exercici del seu treball. 
 
Treballava 12 hores al dia per 700 € al mes, en una empresa en la qual va estar 
més d'un any i mig sense papers, tot un cúmul d'irregularitats. 
 
Des de la Intersindical Valenciana, volem una vegada més denunciar els alts 
índexs de lesions per accident de treball (LAT), així com les elevades taxes de 
sinistralitat a què cal sumar el col�lectiu invisible d'immigrants il�legals, empleats 
majoritàriament en empreses de construcció i el sector de serveis. 
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