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REUNIÓ COMITÈ DE SALUT I RISCOS LABORALS 16-12-2016 
 
El dia 16 de desembre, s’ha reunit el Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels Mossos 
d’Esquadra, tal i com es celebra cada tres mesos. I s’han tractat els següents punts: 
  
SINIESTRALITAT LABORAL A MMEE. 3er TRIMESTRE 2016. S’han comunicat un 
total de 959 accidents relacionats amb els diferents llocs de treball. 435 amb baixa 
lleu 1 amb baixa greu i 523 sense baixa. 
 
REVISIONS MÈDIQUES. Durant el present any es realitzaran totes les revisions 
mèdiques pendents menys a la RPMB que es conclourà el 1er trimestre 2017. 
 
SOL·LICITUD ADAPTACIÓ AL LLOC DE TREBALL. Una nova instrucció regularà el 
procediment en relació a les adaptacions laborals temporals causades per riscos 
laborals en el nostre cos policial. Aquesta instrucció veurà la llum durant el 2017 i 
pretén regular les tramitacions, adaptacions laborals perllongades i la revisió i 
caducitat de les adaptacions laborals temporals.  
 
INDEMNITZACIONS DESPLAÇAMENTS CITES MÈDIQUES A BARCELONA. 
USPAC ha tornat a demanar que els Mossos que es tinguin que desplaçar a 
una Unitat Bàsica de Salut que no es trobi dintre de la seva província de 
treball que s’indemnitzi pagant el quilometratge, ja que és una mancança del 
Departament que no hi hagi unitats mèdiques bàsiques arreu del territori, si més no 
amb caràcter provincial. Per part de Recursos Humans van contestar que no pagarien 
aquest quilometratge perquè és el mosso el que sol·licita la visita mèdica. USPAC no 
ho veu d’aquesta manera, ja que les malalties són sobrevingudes i ser visitat pel 
“metge de la casa” és una citació que arriba per part de l’administració, no del mosso. 
Iniciarem les accions judicials que pertoquin. I a sobre aquests serveis mèdics 
no estan distribuïts pel territori per manca de recursos de l’administració. 
 
PROBLEMÀTICA MÚTUA ASEPEYO. En el mateix moment que algun agent tingui 
algun problema amb la mútua Asepeyo, que ens faci arribar la incidència a la nostra 
bústia de Seguretat i Salut Laboral per posar-ho en coneixement del Servei de 
Vigilància Mèdica del Departament, ja que tenen contacte directe amb Asepeyo i 
poden supervisar la incidència immediatament. 
 
SALA REGIONAL DE COMANDAMENT BARCELONA. La plataforma CGE-SCC 
continua treballant per a que es tanqui l’actual edifici on s’ubica aquesta Sala i es 
traslladin a un altre edifici més salubre i en condicions de treball òptimes. L’alcaldessa 
de Barcelona es va comprometre a canviar la ubicació d’aquesta Sala però la 
plataforma continua denunciant les greus mancances mentre no es faci efectiva la 
nova ubicació. S’ha denunciat a inspecció de treball la manca de ventilació de l’aire 
que hi ha a la Sala que presenta greus mancances ja que està pensada per a ventilar 
màquines, no persones. 
  
MATERIAL 
ASP: les últimes lliurades donen problemes amb la molla, i es reconeix que no ha 
sigut una bona compra. Això succeeix quan compres material de baix cost. 
BOTES: hi ha algunes queixes sobre botes noves, es trenquen. Demanar la 
reposició si a algú li passa. Per part del departament aquestes botes estan en fase 
d’estudi i segons la seva resposta es compraran més o es compraran unes altres, 
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sobretot per les zones de fred, on s’observa el seu rendiment per conèixer la seva 
eficàcia. No hi ha manera que en facin una de bona, l’administració. 
 
TIRANTS: Per aquells/es companys/es amb problemes físics pel pes de l’arma de 
dotació es subministraran uns tirants que subjectaran part del pes a l’esquena com a 
prova pilot, per a determinar si són efectius. Un altre NYAP. 
 
ACTUACIONS DESMANTELLAMENT MARIHUANA: USPAC va iniciar un 
procediment per a proveir, el nostre cos policial, de material adequat per a 
realitzar aquests serveis. Després de realitzar la denuncia a inspecció de treball, 
s’ha inclòs al PNT 103 punt 4.4  l’equipament necessari per a dur a terme aquestes 
tasques. Aquest material es distribuirà per les diferents regions per a que estigui 
disponible en qualsevol moment que es necessiti. 
 
EQUIPAMENTS. 
CLIMATITZACIÓ VESTIDORS: Sobre la mancança de climatització als vestidors de 
la CME, l’administració respon que no es considera lloc de treball i per tant no té que 
estar climatitzat. USPAC mirarà la normativa per viabilitat climatitzar vestidors. 
 
VESTIDOR VILADECANS. USPAC va posar en coneixement la mancança d’aigua 
calenta al vestidor, i ja s’han començat les obres per arreglar el problema. 
 
SALA REGIONAL DE LA REGIÓ POLICIAL GIRONA. Ja s’han canviat les cadires 
d’aquesta Sala i durant el primer trimestre de 2017 es canviaran les taules. Poc a poc 
sembla que van arribant les solucions a aquesta problemàtica, que USPAC va posar 
en coneixement del departament farà ja més d’un any.  
 
OAC DE PORTBOU. Tot i les notícies de l’anterior comitè que es canviaria d’ubicació 
aquesta OAC, continua amb els mateixos problemes i les mateixes mancances. El 
departament ha comunicat que de cara a l’any 2017 es realitzaran una sèrie de 
millores en aquestes instal·lacions reclamades per USPAC des de fa  més d’un 
any. Sembla que es comença a veure la llum en aquest tema, tot i que està costant 
moltíssim que actualitzin aquestes instal·lacions tant deficitàries ubicades en un punt 
de vital importància. 
 
LABORATORI UTPC RPP I LABORATORIS AMB MANCANCES FUNCIONALS.  
Després de presentar el projecte de millora d’aquest laboratori i de molts de la resta 
del territori, es van presentar, per part dels agents i d’USPAC, una sèrie 
d’apreciacions sobre mancances que continuaven existint amb el nou projecte. 
L’administració ha contemplat aquestes apreciacions i està elaborant un nou 
projecte per incloure algunes d’elles. S’informarà de l’estat del projecte de cara al 
primer trimestre de 2017. 
 
FORMACIÓ PREVENCIÓ RISCOS. Al 2017 es realitzarà a l’ISPC curs sobre aquesta 
matèria. Petició formulada per USPAC per la multitud de riscos als que ens exposen 
durant les nostres actuacions diàries. 
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