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INCREMENT DE L’ACCIDENTALITAT 2017 
 
CCOO us informem de les dades corresponents a l’accidentalitat del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies durant l'any 2017. 
 

 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
 
Les dades indiquen que els accidents continuen augmentant, any rere any,  des de 2007 amb un 
increment d'un 30% en relació a 2016. L'accidentalitat total el 2017 va ser de 914 casos (700 el 
2016). 
 
Els accidents sense baixa han pujat  el 2017, un 54,52% (683 notificacions) i els accidents amb 
baixa han baixat un 10,08% (232 notificacions). 
 
 
 
ACCIDENTAT TIPUS DEL NOSTRE DEPARTAMENT  
 
Majoritàriament és dona (Aux.de Geriatria/clínic, tècnic/a disminuïts, educadora) de 45 a 55 anys, 
treballa a la DGPS i DGAIA, s'accidenta per sobreesforços físics, caigudes/cops o agressions.  
 
A les Direccions Generals de Protecció Social i d'Infància i Adolescència es produeixen 
el 94,8% de tots els accidents amb baixa i el 95,3% dels sense baixes. Mes del 58,2% dels 
accidents els pateixen els/les treballadors/es de més de 45 anys. 
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FORMA DE L'ACCIDENT 
 
A la DGPS, els accidents amb baixa són causats per: sobreesforços físics amb un 51,13%, i un 
43% els cops, agressions i caigudes. A la DGAIA, el 63,89% dels accidents amb baixes han estat 
les agressions. En el cas dels accidents sense baixa a la DGPS el 71,86% han estat les 
agressions/contencions i a la DGAIA el 85,28%. 
 
 
EDAT DE L’ACCIDENTAT/DA  
 
Els accidents amb baixa de les persones més grans de 55 anys els correspon al 23,7% dels 
accidentats i el grup entre els 46 als 55 anys representa un 34,46% de tots els accidentats, dels 36 
als 45 anys representa el 26,5%, dels 26 als 35 anys representen el 11,29%,dels 18 als 25 anys 
representen un 3,8%. 
 
 
ACCIDENTALITAT PER DIRECCIONS GENERALS 

 PER CATEGORIES PROFESSIONALS 
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Les quatre categories professionals que més d'accidents tenen amb baixa i sense baixa són: 
Auxiliars de geriatria/Clínica, Educadors/es, Tècnics/ques en disminuïts, infermeria. Les auxiliars 
de geriatria/clínica han patit durant 2017 més del 50% dels accidents. 
 
S'observa que la proporció, a totes les categories laborals del Departament, és d’un accident amb 
baixa per cada tres sense baixa que es notifiquen. 
 
Al Col·lectiu de Tècnics en disminuïts la relació és a la inversa: hi ha més notificacions d'accidents 
amb baixa que sense. També s'observa, que tot i que l'accidentalitat amb baixa ha disminuït en tot 
el Departament, a aquest s'ha incrementat un 50% els accidents amb baixa en relació al darrer 
any. 
 
CCOO hem demanat al Departament, al Servei de Prevenció i a la DGPS que es faci un estudi de 
les càrregues de treball del personal de Can Ruti; que es formi a tots els treballadors/es en la 
implementació del protocol d'agressions; que es faci el curs de Tècniques de mobilització manual i 
mecànica, i el curs de Coaching així com el Monogràfic sobre utilització dels ajuts tècnics,  per a 
tots/es els/les treballadors/es del centre i les substitucions. 
 
 
ACCIDENTENTS IN ITINERE   
 
Dels accidents amb baixa in itinere, també és la Direcció General de Protecció Social (DGPS) la 
que més accidents té amb un 38,18% del total, seguida per Serveis Centrals i DGAIA amb un 
16,3% cadascú. 
 

CCOO  demanem a la DGPS, al Servei de Prevenció i al Departament, que es faci l’estudi de 
l'accidentalitat in itinere i s’apliqui un Pla de Mobilitat efectiu i que redueixi aquest tipus d'accident. 
 
CCOO hem demanat que es torni a reunir el Grup de Treball de l'estudi de l'accidentalitat de les 
Residències de Gent Gran de la DGPS, que fa mesos que no es reuneix i proposem que es 
tinguin en compte aspectes com l'edat, el temps treballat i l’organització del treball, que afecten 
directament a les càrregues de treball. 
 
 
 
Per a més informació, per a qualsevol consulta o problema que tingueu de salut laboral, us podeu 
posar en contacte amb els vostres delegats/des de prevenció de CCOO que són membres del 
Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 
 

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

 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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