
• ABSENTISME. Absència del treball justificada o no. 
• ACCIDENT DE TREBALL. És tota lesió corporal que el treballador pateixi 

amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte aliè. En el 
treball per compte propi dels Règims Especials de treballadors autònoms i de 
treballadors del Mar, s’entendrà com a accident de treball l’ocorregut com a 
conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu propi compte i 
que determina la seva inclusió en el camp d’aplicació del règim especial. 

• ACCIÓ PROTECTORA DE LA SEGURETAT SOCIAL. Comprèn el 
conjunt de prestacions, en diners o en espècie, que el Sistema de la Seguretat 
Social estableix per preveure, reparar o superar els estats de necessitat nascuts o 
derivats de les contingències o situacions patides pels subjectes protegits i 
determinades a la Llei. 

• ACOMODACIÓ VISUAL. Facultat de l’ull per formar una imatge nítida d’un 
objecte que es troba a certa distància. 

• AVANÇAMENT DE SALARIS. Pagament de remuneració amb antelació al 
termini corresponent. 

• ANSIETAT. Desequilibri entre desigs, aspiracions, expectatives o necessitats i 
assoliments. 

• APEL·LAR. Interposar recurs d’apel·lació i sostenir-lo. Recórrer al jutge o 
tribunal superior per tal que esmeni o anul·li la sentència donada per l’inferior. 
Recórrer [a una persona o cosa] per buscar favor o remei. 

• APTITUD. Capacitat del treballador per desenvolupar el treball corresponent al 
seu lloc. 

• AUDIOMETRIA. Prova mèdica consistent en exposar l’individu a sorolls de 
diferents freqüències per determinar si té pèrdues d’audició i a quines 
freqüències. 

• ACTA D’INFRACCIÓ. Document redactat per la Inspecció de Treball i 
Seguretat  Social, segons model oficial, en què es constaten determinats fets amb 
incompliments de normes laborals o de Seguretat Social, i inicia el procediment 
sancionador. 

• ACTA DE LIQUIDACIÓ. Document redactat per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social que inicia la tramitació d’expedients liquidadors per deutes amb 
la Seguretat Social (faltes d’afiliació i alta, diferències de cotització, etc.). 

• AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. Inscripció del treballador al 
Registre de la Seguretat Social. És obligatòria per a les persones incloses al seu 
camp d’aplicació i única per a la seva vida per a tot el sistema, sense perjudici de 
les altes i les baixes en els diferents règims que la integren. 

• ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL. Comunicació obligatòria que ha de fer 
l’empresari respecte dels treballadors al seu servei, o en el seu cas el propi 
treballador, davant de la Seguretat Social quan ingressa a l’empresa o inicia el 
treball per compte propi. 

• AUDITORIA DE SEGURETAT I SALUT. Avaluació sistemàtica, 
documentada i objectiva de l’eficàcia del sistema de prevenció. 

• AVARIA. Incidents en el curs del treball que només afecten la maquinària o 
l’equip de treball. (Vegeu “Incident”). 

• BACTERIS. Microorganismes unicel·lulars, sense nucli i amb un únic 
cromosoma format per una cadena d’ADN. Intervenen en importants processos 
químics i són causants de nombroses malalties, com ara el carboncle, la febre de 
malta o la tuberculosi. 


