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Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Àrea de praxi i responsabilitat professional · Activitat col·legial

Violència contra els metges en el lloc de treball

Al juliol del 2013 es van complir tres anys 
d’ençà que la Junta de Govern del COMB va 

aprovar la constitució de la Unitat Integral de Vi·
olència contra el Metge (UIVCM). Des de llavors 
les xifres d’incidents gestionats s’han mantingut 
estables. Després d’atendre 46 casos el 2010, 53 
el 2011 i 44 el 2012, durant l’any passat es van 
rebre 43 comunicacions d’incidents violents. Això 
representa aproximadament 3·4 incidents al mes, 
que és la mitjana registrada al COMB els últims 
nou anys (396 casos).

La UVICM continua explorant vies d’actuació 
en la seva funció de donar suport al col·legiat víc·
tima d’agressions en el seu lloc de treball i donar 

difusió a les possibilitats que el marc normatiu re·
coneix.

Així, al març del 2013 es va celebrar una sessió 
informativa per donar a conèixer la iniciativa, im·
pulsada des del COMB, sobre l’aplicació de la Llei 
Orgànica 1/92 sobre Protecció de la Seguretat Ciu·
tadana. Hi assistiren professionals del col·lectiu 
mèdic i responsables de diversos centres sanitaris 
públics, i els ponents eren personal de la mateixa 
UIVCM, un responsable de Mossos d’Esquadra i 
un altre de la Guàrdia Urbana de Barcelona. L’apli·
cació d’aquesta llei als centres de salut pública fa 
referència a aquells casos en què un metge o qual·
sevol altre membre del personal del centre pateixi 
algun tipus de conducta agressiva d’un usuari, que 
no tingui entitat suficient per ser considerada in·
fracció penal, però que suposi l’alteració de l’ordre 
del centre i pertorbi el servei públic. El centre ha 
de requerir la presència d’una patrulla dels Mossos 
d’Esquadra o de la policia local, que ja disposa de 
protocols per actuar en aquests casos.

Finalment, en línia amb el marc de col·laboració 
amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat que 
el COMB ha anat reforçant els darrers anys, el 
passat octubre de 2013 es va firmar un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona·
Guàrdia Urbana per als casos d’agressió a metges 
en l’exercici de les seves funcions, tal com s’havia 
fet el 2012 amb el Departament d’Interior.   

Quaranta-tres comunicacions d’incidents violents contra  
els metges durant el 2013
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Font: Àrea de Praxi, COMB.

Expedients des de l’any 2005 fins al 2013 - TOTAL: 396
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< El percentatge de procediments en què s’esta·
bleix que ha existit responsabilitat per part del 
metge continua sent molt baix i és especialment 
baix en els procediments judicials. Durant l’any 
2013 les condemnes en via civil han representat 
únicament un 24% i, en via penal, el 93% dels 
assumptes s’han resolt amb arxiu o sentència abso·
lutòria, cosa que suposa un increment del 8% res·
pecte als arxius i absolucions dictats durant l’any 
2012 (Figura 4).

Unitat de Medicina Legal i Recerca
Finalment, cal esmentar que la Unitat de Medi·
cina Legal i Recerca del Servei de Responsabilitat 
Professional continua la seva tasca d’investigació 
en seguretat clínica amb l’anàlisi contínua de 
dades i el suport de beques i ajudes a la recerca. 
Aquest compromís ha permès difondre, durant 
l’any 2013, la informació referent a diferents àre·
es d’especial litigiositat mitjançant publicacions 
científiques nacionals i internacionals, comunica·
cions i activitats docents. Igualment, s’ha prosse·
guit la línia de publicacions en matèries pròpies de 
la Medicina Legal, la qual cosa ha contribuït a la 

seguretat jurídica en l’actuació dels professionals. 
Durant l’any 2013 s’ha elaborat un document que 
resumeix aquesta activitat de la Unitat de Medici·
na Legal i Recerca, que es difondrà durant l’any 
2014 i que confiem que serveixi com a eina d’apre·
nentatge als professionals i repercuteixi en millo·
res assistencials en benefici dels pacients.  
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4. Resolució dels sinistres declarats segons sentència. Any 2013


