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Salut i seguretat a la feina

Prevenció de riscos laborals 403-1; 403-4

EROSKI té el compromís de protegir i millorar la salut de 
la plantilla, i per fer-ho desenvolupem una tasca proac-

tiva en matèria de seguretat i salut. Actuem en els àmbits 
de la prevenció, formació i foment de la salut, millorem de 
forma contínua els sistemes de prevenció de riscos labo-
rals i els integrem en la gestió global de l’empresa. 
 
Disposem de dos Serveis de Prevenció de Riscos Laborals 
propis amb caràcter mancomunat, un per a CAPRABO i 
un altre per a la resta de les societats del Grup. Les espe-
cialitats de les quals s’ocupen són: seguretat a la feina, 
higiene industrial i ergonomia, i psicosociologia aplicada. 
La vigilància de la salut es realitza a través de serveis de 

Mesures de prevenció de riscos laborals:

Al llarg de 2018, s’han dut a terme accions per prevenir els riscos laborals de la 
plantilla, entre les quals destaquen les següents:

Revisió i actualització 

dels plans de prevenció  
dels diferents negocis del 
grup, així com de les ava-
luacions generals de riscos.

Auditories internes de 

prevenció i inspeccions 

programades. 

D’aquestes últimes se’n 
encarreguen els equips 
inspectors dels propis 
centres, que a més a més 
fan un seguiment posterior 
de les accions correctores 
proposades per reduir 
i millorar les anomalies 
detectades.

Simulacres  

d’emergència a: 

amb evacuació i sense 
als mateixos centres de 
treball.

Formació: 

s’han impartit cursos 
bàsics de prevenció i 
formacions específiques 
sobre riscos al lloc de 
treball o d’actuació en 
emergències.

prevenció externs, tot i que, fins a l’octubre de 2018,  
EROSKI S. Coop. comptava amb aquesta especialitat dins 
del seu Servei de Prevenció Mancomunat. 
 
A més a més, les treballadores i treballadors participem 
en la identificació de riscos i millores de les condicions 
laborals amb propostes als Comitès de Salut i Seguretat 
(que operen en diferents àmbits, des del mateix centre 
de treball fins a tota l’organització) i altres òrgans de 
representació societària, en els quals totes les persones 
empleades per EROSKI estan representades pels seus 
delegats i amb els quals es cobreix el 100 % dels temes 
relacionats amb la salut i seguretat a la feina.



Persones treballadores 4.

EROSKI |  MEMÒRIA ANUAL  2018 |  81

Vigilància de la salut 403-2

EROSKI té l’especialitat de vigilància de la salut concertada 
amb un servei de prevenció aliè, que és l’encarregat dels 

tipus de reconeixements mèdics següents: d’ingrés, periòdics 
en funció del risc del lloc de treball, després de baixes de 
llarga absència, obligatoris en llocs de treball concrets, en 
embarassos i valoracions mèdiques de personal sensible. 

D’altra banda, pel que fa a la contingència professional, 
revisem i coordinem amb la mútua tots els casos conside-
rats com a malalties professionals.

Taxa d’accidents laborals

33,9 accidents lleus 
amb baixa per milió  
d’hores treballades

4x10-8 
accidents laborals 
greus amb baixa  
per milió d’hores 
treballades

5,0 
accidents laborals in 
itinere amb baixa per 
milió d’hores treballades

morts per accident 
laboral o malaltia  
professional

Causes: 

42,7% 

Sobreesforç
11,2% 

Caigudes de persones  
al mateix nivell o diferent nivell

10,9%

Talls
35,2% 

Altres causes

Agent material: 

41,2% 

Aliments, vidres, plàstics  
o empaquetats

9,0% 

Productes 
metàl·lics i eines

7,4%

Carretons o similars
42,4%

Altres agents materials

70% 50%

70%
dones

0
dones

30% 50%

30%
homes

1
homes

aturada cardíaca

Vegeu la taula 14 de l’annex 
d’indicadors per comparar amb 
anys anteriors.
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Nombre d’accidents lleus per regió

*Hi ha hagut dos accidents greus, tots dos a 
Galícia, un d’una dona i l’altre d’un home.

Total general:

1.536 accidents lleus 

462 1.074
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23 10
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43 17

23

21 2

25

21 4

15

14 1

363

270 93

1

1 0

60

57 3

334

231 103358

249 109

209

116 93

4

4 0

5

3 2

36

25 11

5

5 0

Accidents externs de plataformes

37 accidents externs

29,7%

13,5%

8,1%

48,6%

Carretons o similars

Aliments, vidres, plàstics o empaquetats

Paletes

Altres agents materials      

40,5%

Altres causes

24,3%

Atropellament i cops amb vehicles

24,3%

Sobre esforç

10,8%

Caiguda amb objectes en manipulació

Causes dels accidents laborals Agent material

dones homes
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Taxa d’absentisme

Taxa de malalties professionals

Vegeu la taula 15 de l’annex d’indicadors per comparar amb anys anteriors.

6,2% 
d’absentisme laboral 
hores d’absència per malaltia, malaltia professional i 
accident laboral / hores teòriques de feina

2.983.380 
hores d’absentisme

6,8% dones
2.497.682,43 h

93%
dones

4,2% homes
485.697,87 h

7%
homes

Taxa de formació en prevenció de riscos laborals

9,7%
Manipulació  
d’equips de treball

9,4%
Instruccions  
de treball

37,1%
Altres programes 
formatius

43,8%
Inicial28.376 hores de  

formació en PRL

0,94 mitjana d’hores 
de formació per persona 
treballadora

Tipus de 
formació

1,3 
Índex de freqüència
amb baixa per milió
d’hores treballades


