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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
ÀMBIT DGPS – RESIDÈNCIES GENT GRAN 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a les reunions del 14 i 28 de febrer de 2018 del 
Comitè de Seguretat i Salut del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies (àmbit DGPS). 
 
 
Aprovació del Procediment d’intervenció davant situacions potencialment 
conflictives a les residències de gent gran i de discapacitats (SPRL). 
 
Aquest protocol ha estat revisat al grup de treball de l’Accidentalitat de les Residències de 
gent gran que vam proposar CCOO, i ha estat aprovat en l’últim Comitè de Seguretat i 
Salut. Inclou noves definicions en relació a les agressions i el circuit per a registrar-les. 
 
S’ha d’omplir un nou  full d’agressions que heu de tenir a l’abast al centre, a tots els 
torns, preferiblement a les plantes assistides, i que heu d’omplir i passar-li al superior/a. 
Aquest/a ha de notificar el cas al Servei de Prevenció del Departament que l’ha de 
registrar i fer que s’estudiï l’agressió dins el centre.(Equip Estudi de les Agressions a cada 
centre). 
 
 
Notificacions que s’han fet al SPRL per part dels grups de treball d’agressions dels 
centres de la DGPS l’any 2017 (a petició del SPRL i CCOO). 
 
Els delegats de CCOO hem demanat al Departament l’estadística dels casos que s’han 
notificat des dels centres sobre les agressions patides pels treballadors i treballadores. 
 
Cada centre notifica segons el seu criteri! S’han de notificar tots els casos d’agressió física 
o verbal vers els/les treballadors/es; en molts casos un resident ha agredit a molts/es 
treballadors/es però solament han notificat un cas. Es dona la circumstància, també, que 
alguns centres no notifiquen cap cas d’agressió o un altre que n’ha notificat 135. 
  
Es constata un increment d’agressions en relació amb l’any passat. Segons dades de 
desembre, s’han produït 427 agressions durant tot el 2017 i aquestes encara no són les 
xifres definitives. 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


 

 

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

 C/ Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Els/Les delegats/des de prevenció de CCOO estem a la vostra disposició per a qualsevol 
aclariment sobre aquest tema. Us recordem que una escopinada, esgarrapada o insult 
són agressions, si no es registren a l’inici pot comportar que això vagi a més i sigui més 
greu la pròxima vegada.  
 
 
Informació sobre la implementació dels DEA a les RGG i la formació als 
professionals (a petició de CCOO). 
 
Els/Les delegats/des de CCOO, al 2017, vam demanar la col·locació dels DEA als centres 
grans de la DGPS. Com ja sabeu, han estat instal·lats a les  nostres Residències durant el 
primer trimestre de l’any. Tant el manteniment anual de l’aparell com la formació inicial en 
suport vital bàsic (SVB) i ús del DEA es realitzarà per l’empresa concessionària.   
 
La formació inicial en Suport Vital Bàsic (SVB) i ús del DEA  s’impartirà a cada residència, 
tindrà una durada de 6 hores i per a un grup de 8 treballadors/es. CCOO ja hem demanat 
a la DGPS que aquesta formació es pugui ampliar a tot el personal d’infermeria dels 
diferents torns. 
 
 
Estadística d’accidentalitat 2017 
 
Torna a incrementar-se el número d’accidents de treball al Departament. Els col·lectius 
més accidentats continuen sent els i les auxiliars de Clínica i Geriatria de la DGPS i els/les 
Educadors/es de la DGAIA. Dels quasi mil casos d’accidents del 2017, pel que fa als 
accidents amb baixa, el 69% són de la DGPS i el 18’9% de la DGAIA. Dels accidents amb 
baixa, la forma de la lesió és sobreesforç físic en un 50% dels casos i un 13% cops i 
puntades de peu. Pel que fa als accidents  sense baixa, la proporció s’inverteix: 45% cops 
i puntades de peu amb mossegades i 18% de sobreesforç físic. 
 
L’accidentalitat als centres de la DGPS és un tema que tractarem a  la Paritària de 
Seguretat i Salut a Funció Pública. 
 
Per a més informació, per a qualsevol consulta o problema que tingueu relacionat amb 
salut laboral, us podeu posar en contacte amb els vostres delegats/des de prevenció de 
CCOO al Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies: 

 Miguel Ángel Merino: mamerinos@ccoo.cat 
 Jesús Aneas: janeas@ccoo.cat 
 Aleix Gual: agual@ccoo.cat 

 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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