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                             EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES,    

                                                MARIHUANA: 

                                       EL PROBLEMA CONTINUA 
 

USPAC ha denunciat, EN DIVERSES OCASIONS, la manca d'un espai per a guardar els 
decomisos de marihuana, deixant aquestes plantes durant dies i setmanes estirades en els 

pàrquings, o despatxos interiors de les comissaries. Aquest fet provoca que tota la 

comissaria faci una olor insuportable, així mateix ens ho fan saber els companys/es 

que s’hi troben , fins al punt que "tinguin la sensació que estan sota els efectes 

d'haver fumat quelcom il·legal”. 
 

USPAC ha constatat que aquest problema existeix en la majoria de comissaries de Catalunya i 

la  DGP no hi posa cap solució, ja que any rere any succeïx quelcom. Durant el mes d’Agost 

s’han decomissat més de 2000 plantes de marihuana a les comissaria d’Olot, totes aquestes 
plantes han estat estirades al pàrquing interior, algunes fins i tot han estat més de 3 

setmanes, tal i com es pot observar a  les fotografies adjuntades. En aquesta comissaria no hi 

ha un espai hàbil per a guardar aquestes plantes i no perjudicar la salut dels mossos. 

 
QUÈ PENSEN ELS CIUTADANS QUE VAN A PRESENTAR DENÚNCIES a les dependències policials 

i es troben amb aquesta forta olor ? 

 

USPAC torna a denunciar que l'olor de la droga és perceptible des de diversos punts de la 

comissaria. El sindicat recorda que no és la primera vegada que això succeïx a les comissaries 
dels Mossos d'Esquadra a Catalunya, especialment a les localitats més modestes, on els espais 

s'han quedat petits i els jutjats han d'autoritzar la destrucció de la droga, abans, fins i tot, de 

la celebració del judici corresponent. 

 
Alguns dels agents, segons ens diuen, sembla que "aquesta forta olor durant tantes hores, 

els ha provocat mals de cap i malestar en general". "És realment trist que comissaries de 

nova construcció, com passa arreu de Catalunya NO tinguin un espai ben condicionat per a 

guardar aquests decomisos i altres substàncies estupefaents". Així mateix cal recordar que la 
majoria de comissaries del cos semblen autèntiques deixalleries, del munt de coses 

intervingudes en diferents actuacions/investigacions dutes a terme. Molts d’aquets objectes 

poden estar mesos i anys a les dependències policials, donant una imatge lamentable. Es pot 

observar a les fotografies adjuntades. 
 

Insistim en la nostra proposta: “CONTENIDORS” o estructures tancades i 

hermètiques a l’exterior dels edificis policials, els quals ja tenen garanties de 

seguretat pel propi recinte i càmeres, però que no generin molèsties ni als mossos ni 

a la resta d’usuaris dels edificis policials. 
 

 

Catalunya, 29 d’ agost de 2015 
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