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CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’ESTUDI 
DE L’ACCIDENTALITAT A LES RESIDÈNCIES DE 

GENT GRAN DE LA SISPAP (antic ICASS) 
 
 
 
A petició de CCOO, al Comitè de Salut Laboral s’ha constituït un Grup de Treball per a l’estudi de 
l’accidentalitat a les Residències de la SISPAP (antic ICASS). 
 
L’accidentalitat de les Residències ha estat augmentant considerablement any rere any, les 
explicacions per part del Departament han estat que era a causa de les noves incorporacions, de 
les substitucions, i de la manca de formació dels treballadors/es...  
 
Fa anys que els delegats i delegades de prevenció de CCOO reivindiquem que es faci un estudi 
rigorós i seriós de les causes, ja que no és veritat que la majoria d’accidents siguin conseqüència 
de les noves incorporacions, més aviat al contrari, és el personal amb més de 5 anys 
d’experiència qui més s’accidenta. 
  
Per fi, i responent a la petició de CCOO, s’ha constituït un grup de treball per l’estudi de 
l’accidentalitat format pels delegats i delegades de prevenció, el Servei de Prevenció i 
representants del Departament.  
 
 
Inspecció de Treball 
 
Tot i això, us informem també del Requeriment d’Inspecció de Treball amb data 02/10/2015 que 
insta al Departament a: 
 
1er.- Adoptar mesures organitzatives i tècniques per a reduir la sinistralitat: “Especialment, 
s’incidirà en l’adequat manteniment i funcionament dels mitjans mecànics destinats a evitar 
la manipulació manual de càrregues per part dels treballadors”. 
 
La SISPAP ja està fent un estudi i seguiment a tots els centres de treball per a veure quines grues, 
llits, cadires, etc., precisen reparació i quin protocol de manteniment i seguiment es fa als centres. 
Recordar que els delegats/des de Prevenció fa anys que insistim en aquest tema i la SISPAP no 
l’havia prioritzat mai. Si en el vostre centre hi ha grues amb les rodes trencades, grues de bany 
rovellades, etc. aviseu a la coordinació i direcció del centre. 
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2on.- ..”  es procedirà a la investigació de tots els danys de la salut dels treballadors que es 
produeixin, determinant les mesures preventives i/o correctores que resultin apropiades 
per evitar la repetició dels accidents. Igualment, s’aconsella la investigació dels accidents 
de treball sense baixa mèdica.” 
 
Els delegats i delegades de Prevenció de CCOO sempre hem demanat l’estudi del 100% dels 
accidents (amb baixa i sense), tal i com contempla la Llei de Prevenció de Riscos Laborals  i que 
torna a requerir la Inspecció de Treball. 
 
 
3er.- “En les investigacions dels accidents de treball, es considerarà especialment la 
càrrega de treball a què es trobaven exposats els treballadors en el moment de l’accident.” 
 
Fa temps que els delegats/des de prevenció de CCOO demanem que es valori què és el que està 
fent el/la treballador/a en el moment de l’accident, i si està sol/a o acompanyat/da, si és a primera 
o  última hora del torn, si està atenent sol un pacient amb molta dependència, quant personal hi ha 
al torn en aquell moment de treball, etc. Esperem que ara es controlin aquest tipus de paràmetres 
en l’estudi dels accidents. CCOO farem un seguiment i us continuarem informant. 
 
El nostre Departament és un dels que més accidentalitat presenta, però els delegats i les 
delegades de Prevenció de CCOO constatem a les visites als centres que no es notifiquen tots els 
accidents que no produeixen baixa per moltes raons: manca de coneixement dels encarregats de 
notificar-los, torns de treball en què no hi ha la persona que ho notifica i ja no es fa,  comunicats  
interns que no arriben al Departament, agressions físiques i/o verbals que no es registrem com 
comunicat d’accident, etc.  
 
CCOO us continuem insistint en la necessitat de notificar tots els accidents, incidents i les 
agressions per part dels usuaris, causin o no baixa i/o visita a la Mútua de treball.  
 
 
 
Per a més informació pots posar-te en contacte amb els delegats i delegades de prevenció de 
CCOO al Departament : 
 

 Jesús Aneas:  janeas@ccoo.cat 
 Nuria Escudé:  nescude@gencat.cat 
 Tina Sainz:  tsainz@gencat.cat 

 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


