
  

 

Generalitat de Cataluña 

Departament d’Interior 

Sra. Esperança Cartiel Armida 

Sub-direcció General de Recursos Humans (DGP) 

 

LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS TAMBÉ ÉS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 

¿Fins quan estaran els agents del CME sense protecció davant el coronavirus? Quins són els 

motius que justifiquen la falta de mitjans de prevenció als agents? 

Ateses les funcions que vostè té assignades en el Departament d’Interior, entre altres, consten 

les següents: 

1. Planificar, impulsar i desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals 

representatives del cos de Mossos d'Esquadra, vetllar pel compliment dels acords que 

s'hi subscriguin i organitzar i supervisar l'exercici dels drets sindicals i dels processos 

electorals en el cos de Mossos d'Esquadra.  

2. Col·laborar amb la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la 

Direcció de Serveis en les propostes i activitats relatives a la prevenció de riscos laborals 

dels membres del cos de Mossos d'Esquadra. 

 

Com a Secretari de Salut Laboral del Sector Mossos d'Esquadra de la Federació Serveis a la Ciutadania de 

CCOO a Catalunya EXPOSO; 

De les actuacions inspectores realitzades pel Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de 

Catalunya del Departament de Treball i Afers Socials i Família, es pot concloure que s'ha constatat 

l’elevat risc (penúria, perillositat, toxicitat o insalubritat) treball per torns i nocturnitat, en un nombre 

important d'actuacions pròpies del cos de Mossos d´Esquadra. 

Els mossos som un col·lectiu d'alt risc davant el contagi i un factor de risc de propagació 

del coronavirus si no s'adopten les mesures adequades. 

Des de CCOO ja fa temps que recollim les inquietuds dels agents del cos i venim sol·licitant a les 

diferents administracions el compliment del que es disposa en la legislació vigent en matèria de Salut 

Laboral dels treballadors del CME. 

Fins i tot des d’instancies de la Unió Europea com la Confederació Sindical EUROCOP, de la qual CCOO 

som membres majoritaris, s'està demanant que, des de les administracions públiques, s'atengui els 

cossos policials com a col·lectiu de risc i es doti del material unipersonal necessari als agents per a poder 

afrontar el repte que el COVID 19 els planteja en els diferents serveis. 

Al voltant de 700 mossos confinats i més de 10 infectats per coronavirus és el resultat de la nefasta 

gestió en matèria de Riscos Laborals que ha dut a terme el Departament d'Interior. 

En quant a les obligacions que la Generalitat de Catalunya tenen amb els seus empleats, li recordem 

que: 

Per a l'exercici de les funcions dels agents del CME en condicions de seguretat, hem d'acollir-nos als 

preceptes de la LLEI 31/95 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals que desenvolupen el marc 

normatiu establert per l'article 40.2 de la Constitució Espanyola i pel qual es fa a l'empresari (en aquest 



  

cas La Generalitat de Catalunya) garant de la seguretat i higiene en el treball de les persones al seu 

servei. La salut és un dret humà fonamental, tal com es recull en la Declaració de Drets Humans de 

1948. L'Organització Internacional del Treball (OIT) la defineix com “l'estat de complet benestar físic, 

psíquic i social i no sols l'absència de malalties”. 

L'Art. 17.2 de la Llei 31/95 obliga l'empresari a facilitar als treballadors els EPIS que els siguin 

necessaris. Igualment, el Art.3.c del RD 773/97 incideix en aquesta obligació i esmenta que els EPIS han 

de lliurar-se amb caràcter gratuït. Per això, s'ha de definir la temporalitat de lliurament per tipus de EPI. 

El risc biològic està clarament contemplat com un risc associat al treball de la policia en funció de les 

diferents disciplines preventives, en matèria d'higiene i salut laboral. 

La Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals en el seu article 17.2, estableix l'obligació de 

l'empresari de proporcionar als seus treballadors equips de protecció adequats per a l'acompliment de 

les seves funcions i de vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs 

realitzats, siguin necessaris. 

La legislació indica que les obligacions de l'empresari en relació als equips de protecció individual són: 

1. Identificar i avaluar els riscos laborals existents en cada lloc de treball. 

2. Elecció dels EPI, requisits o condicions que han de complir els equips. 

3. Proporcionar i reposar els EPI. 

4. Utilització i manteniment dels EPI. 

6. Informació i formació. Consulta i participació. 

El Art.17.2 de la Llei 31/95 i el Art.3.d del RD 773/1997 assenyalen que l'obligació de l'empresari no 

acaba amb facilitar els EPIS, sinó que ha de vetllar pel seu adequat ús. Per tant, hauria d'existir en el Pla 

de Prevenció, com a sistema de gestió en matèria preventiva, un procediment de revisió mèdica que 

inclogui la comprovació d'ús dels EPIS, segons el Art.7 del RD 773/1997, per part dels treballadors i 

aquests compleixen amb les obligacions que els defineix el Art.10 de la mateixa norma. 

Sent clara la legislació sobre aquest tema i sent clar que no s'ha complert amb l'obligació per part 

del Departament d'Interior, tan sols podem arribar a una conclusió: 

INTERIOR LI HA DONAT L'ESQUENA UNA VEGADA MES Als MOSSOS I ENS DEIXA ALS PEUS DELS 

CAVALLS DAVANT D’UNA PANDEMIA HISTORICA D’ALT RISC COM EL CORONAVIRUS 

La legislació sobre aquest tema ho deixa molt clar: 

Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i 

Sancions en l'Ordre Social defineix en el seu article 2 que els subjectes responsables de la infracció són 

les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns que incorrin en les accions o omissions 

tipificades com a infracció en la citada Llei i, en particular, L'EMPRESARI EN LA RELACIÓ LABORAL. 

Ens agradaria fer-li un petit recordatori sobre aquest tema; 

¿Què és un equip de protecció individual o EPI? 

- E, d'Equip. 

- P, de Protecció. 

- I, d'Individual, DIGASE D'UNA SOLA PERSONA… 

Així defineix el REGLAMENT (UE) 2016/425 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 9 de març de 

2016 el que és un EPI; 

«equip de protecció individual» (EPI). 

a) l'equip dissenyat i fabricat per a ser portat posat o ser sostingut per una persona per a protegir-se 

contra un o diversos riscos per a la seva salut o seguretat; 



  

b) els components intercanviables de l'equip esmentat en la lletra a) que siguin essencials per a la seva 

funció protectora. 

Mitjançant la present, ens agradaria fer-li les següents preguntes, a les quals preguem ràpida resposta 

per part de la persona responsable del Departament o la persona responsable de la Sub-direcció 

General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis agents del CME: 

 

1. ¿S'ha realitzat una avaluació de riscos davant l'amenaça del coronavirus des que es va donar a 

conèixer el primer cas de contagi en l'estat espanyol o en concret el primer contagi a Catalunya? 

2. ¿En quin moment es va iniciar aquesta avaluació en cas d'existir? 

3. ¿Ens podien remetre una còpia per al seu estudi? 

4. ¿Quins mitjans ha comprat la Generalitat per a dotar als agents de la protecció individual que es 

requereix davant el COVID 19? 

5. ¿Existeix una relació de quantitat, marques i homologacions d'aquest material? 

6. ¿Existeix una relació d'agents als quals se'ls ha proporcionat els mitjans adequats i homologats?, Ens 

la podrien facilitar per al seu estudi? 

7. ¿Quina homologació tenen aquests mitjans lliurats? 

8. ¿Quan s'han repartit i en què regions policials i comissàries? 

9. ¿En quines especialitats s'han repartit? 

10. ¿Quins grups de treballadors i especialitats han estat contemplats en la previsió del poc material que 

s'ha disposat a lliurar en les comissaries de tot el territori? 

11. ¿Quan es contempla el lliurament total dels mitjans homologats al conjunt del CME? 

Des del Sector Mossos d'Esquadra de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, li 

posem en coneixement que des dels diferents delegats a tota Catalunya, hem anat recollint mostres del 

desemparament al qual han sotmès als agents en matèria de Riscos laborals per a utilitzar-les com a 

prova en un futur. 

No escatimarem en esforços per a posar en coneixement de les autoritats judicials competents, el 

calvari psicològic pel qual està fent passar als membres del col·lectiu, al fer-los treballar sense dotar-los 

dels mitjans de protecció adequat per a garantir la seva salut, la dels seus familiars i amics. 

Per tot l'exposat anteriorment, EXIGIM DE MANERA URGENT; 

La entrega de material adequat i homologat de forma individual en compliment de la normativa legal 

Vigent en Mataria de Salud Laboral  a tots els components del CME sense cap tipus de distinció per 

especialitat o rang jeràrquic . 

Com representants sindicals del Sector Mossos d'Esquadra de CCOO a Catalunya del CME, en l'exercici 

de les potestats que ens atorga la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (Reial decret legislatiu 

5/2015, de 30 d'octubre) i la Llei orgànica de Llibertat Sindical (Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost) 

esperem ràpida resposta per part del Departament a les 11 qüestions plantejades en aquestes línies 

per a poder contrastar la informació de la qual disposem. 

 

Rebi una cordial salutació. 

 

Antonio Guix. 

Secretari de Salut Laboral del Sector Mossos d'Esquadra. 

Federació Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya.  


