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14.10 Circular Informativa 
 
REDUCCIÓ DE COTITZACIONS PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS A 
LES EMPRESES QUE HAGIN DISMINUÏT ELS ACCIDENTS DE TREBALL 
 
El BOE núm. 136, de 4 de juny, publica ( l’ORDRE TIN/1448/2010, de 2 de Juny, per la qual 
es desenvolupa el Reial Decret 404/2010, de 31 de Març, pel qual es regula l’establiment 
d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses 
que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció del la sinistralitat laboral). 
 
Els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema a tenir en compte 
per al càlcul de l’incentiu aplicable per a l’exercici 2009 són:  
  

 Índexs 
Codis CNAE-2009 i títol activitat econòmica Ii IIi IVi 
86 Activitats Sanitàries  6,43 0,58 0,36 
87 Assistència en establiments residencials 6,43 0,58 0,36 
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 6,43 0,58 0,36 

 
Les úniques sancions que es tindran en compte seran les que hagin adquirit fermesa durant 
el 2009 i l’empresa hagi estat considerada responsable directa de la infracció. Les 
infraccions greus només es tindran en compte si ha existit reiteració durant el 2009 (període 
d’observació) és a dir més de dues. 
 
L’ordre desenvolupa altres dels requisits que va establir el reial decret (plans de mobilitat, 
certificats de qualitat del sistema de prevenció, ...) 
 
L’annex III de l’ordre estableix els models de certificació de l’empresa sobre la concurrència 
dels requisits, d’autodeclaració sobre activitats preventives i sobre l’existència de 
representació dels treballadors en matèria de prevenció de riscs laborals  i de conformitat 
dels delegats de prevenció amb la certificació i autodeclaració de l’empresa. 
 
El termini de presentació de sol·licituds (una única corresponent a tots els codis de compte 
de cotització amb el mateix codi d’activitat) per a l’exercici 2009 finalitzarà el 30 de juny de 
2010. La sol·licitud s’ha de presentar a l’INSS o a la mútua d’accident de treball depenent 
d’amb qui es tingui assegurada la cobertura dels accidents de treball. 
 
 
Barcelona, 5 de Juny de 2010 
 
 


