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ACCIDENTALITAT A LES RESIDÈNCIES DE 
GENT GRAN (RGG) 

 
CCOO us informem que l’accidentalitat al 2016 s’ha incrementat un 20% en relació al 2015: un 
15’25% en el cas dels accidents amb baixa, i un 23’18% respecte dels accidents sense baixa. 
 
Sempre segons les dades presentades en el Comitè de març, el Servei de Prevenció ha oblidat 
incloure en l’estadística anual més de 30 casos. Ha presentat a Funció Pública una accidentalitat 
total de 664 casos i a l’estadística del Comitè en consten 697. 
 
Dels accidents amb baixa, el 83% són dones i el 17% homes. Dels accidents sense baixa, el 73% 
són dones i el 26% homes. Els sobreesforços físics suposen un 53%, les caigudes un 10%, un 
10% les agressions i un 11% els cops de peu.  
 
Per altra banda, CCOO hem fet petició al Departament perquè exigeixi a la Mutua la baixa per 
embaràs des del primer dia per a les treballadores de les RGG. (veure carta a la Consellera). 
 
Les agressions a les RGG és un altre tema que des de CCOO hem estat insistint tot l’any passat 
a Recursos Humans, al Servei de Prevenció, a la Direcció General de Protecció Social i a les 
Direccions dels centres. Massa vegades no s’acompleix el protocol, no es fa el seguiment dels 
casos, ni es registren, ni es comuniquen.  
 
S’ha acordat fer, doncs, un grup de treball amb totes les Direccions de centres, el Servei de 
Prevenció, i la part social, per a unificar criteris i aconseguir que es compleixi el protocol 
d’agressions. 
 
CCOO us recordem que cal comunicar qualsevol accident, agressió, cop, puntada de peu, 
rascada, etc., a el/la vostre superior perquè n’informi a coordinació i/o direcció, i ho registri. 
 
Per a qualsevol altra informació us podeu posar en contacte amb els/les vostres delegats/es de 
CCOO al Departament. 

• Jesús Aneas:   janeas@ccoo.cat 
• M. Àngel Merino:  mamerinos@gmail.com 
• Aleix Gual   agual@ccoo.cat 
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