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Introducció 

La violencia en el lloc de treball s’ha convertit en un 

alt risc  per al personal sanitari,  comparant-ho amb  

altres  ámbits laborals. Segons l’OMS al sector de la 

salut es produeixen la quarta part del total de les 

agressions ocasionades  al lloc  de treball. El 

nombre d’agressions notificades entre els anys 

2013-2017 pels 1.360 centros adherits a la web 

violencia ocupacional.org és de 4.896. 



A la FHES s’han registrat 142 agressions. 

 

El nombre real ascendeix a 179 ja que que s’han  

detectat 87 notificaciones erronies: 

Causes de las notificacions errónies: 

• Dins de la mateixa notificació 2 o mas agredits 

• Dins de la mateixa notificació participin dos o mes 

agressors. 

• Que el full  de notificació estigui incomplet. 



 

 

Aspectes legals 
 

 

  

• L’art.  40.2 de la Constitució Espanyola expressa que els poders públics vetllaran per la 

seguretat e higiene en el treball. 

 

• Les agressions als  funcionaris sanitaris en l’ exercici de les seves funcions es troben 

previstes als artícles 550 i 551 de Códi Penal (CP) 

 

•  L’ art. 24.2 del CP considera funcionari public  a tot el que por disposició inmediata de la 

llei , per elecció o nomenament d’autoritat competent partici en l’exercici de les funcions 

publiques. 

 

• L’art.14.1 de la Llei de Prevenció de riscos laborals, disposa que els treballadors tenen 

dret a una protecció eficaç en materia de seguretat i salut al lloc de treball. 

 

 



 

 

Aspectes Doctrinals 

  
L’us de la força, l’abraonament, la intimidació greu i la resistencia 

activa, son modalitats delictives a les cuals unicament cal  la comissió 

d’una d’elles per que es configuri el delicte d’atemptat, segons  la 

opinió majoritaria de la doctrina: Muñoz Conde, (2002), Torres Fernández 

(1999), Miranda Strampes (2002), Lamarca Pérez (2001). 

 

La doctrina critica, el tracte diferenciat que el Dret Penal atorga als 

professionals sanitaris segóns exercin la seva  funció al  sector public, 

privat o concertat.  



 

 
 

 
 

 

 

Objectius: 

• Analitzar les notificacions d’agresssions al 

personal sanitari de la FHES entre els 

anys 2013 -2017 



 

 

Metodologia 
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Resultats obtinguts a través del registre de notificacions a  

violenciaocupacional.Org 
 

 

 

¿Com notifiquem? 

Les dades son analitzades per la 

COPREVI (Comisió per la 

Prevenció de la Violència) que 

consta d’un equip multidisciplinar 

sanitari.  



En la FHES s’han registrat 142 notificacions durant el 

període estudiat, en canvi el nombre real d’agressions  

ascendeix a 179. 
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Notificacions per tipus de contracte 
 

 

 

21 

120 Tenint en compte 

que: 

 

10,6% Personal 

suplent 

 

89,4% Personal 

Fixe. 
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Notificacions per tipus d’agressió 
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Sexe de l’agressor 
 

 

HOMES DONES N/C

47% 
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52% 
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Notificacions relacionades amb 

alcohol/drogodependència. 
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Notificacions per pretext desencadenant. 

(Resposta múltiple) 
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Notificacions per categoria de l’agressor.  
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Notificacions per torn.  

 

 

MATÍ 

TARDA 

NIT 



 

 

Notificacions per sexe  de la persona agredida   

 

 

%DE DONES FHES: 69,4% 

  

 

 

 

 

% HOMES FHES: 30,5% 
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Notificacions per servei  

 

 



RESULTATS FHES 2013-2017 
 

 

Ratios  
 

 

Servei Pacients atessos 

2013-2017 

Agressions cada 

1000 pacients 

atessos 

Urgències 300.849 2,29 

Quiròfan 34.583 0,2 

Hospitalització 32.708 1,40 

Consultes externes 846.094 0,05 



 

 

 

 

 

 

Conclusions 

• Donada l’observació de l'augment de les agressions als professionals 

sanitaris es indispensable definir pautes d’actuació, prevenir, detectar i fer 

front a cadascuna d’aquestes situacions. 

 

• El registre de notificacions ha de ser més  dinàmic i accessible. 

 

• El personal sanitari ha de complimentar correctament cada notificació, per 

que aquesta pugui ser valorada correctament i fer front a ella.   

• S’han de denunciar totes les agressions amb la finalitat   de que això sigui un 

fet visible. 

 

• S’ ha de lluitar a favor de que  l’art. 550 CP protegeixi a tot el col·lectiu 

sanitari i no únicament als que posseeixin estatut funcionarial. 
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Gràcies per la vostra atenció! 


