
08830  Sant Boi de Llobregat

Assumpte: Centre de recàrrega Martorell

Senyor,

A la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant LPRL), s’hi reconeix
el  dret dels treballadors, i el corresponent deure de l’empresa,  a rebre una protecció
eficaç de la seva salut i integritat en l’àmbit laboral. Per a l’exercici del citat dret de
protecció, la mateixa LPRL, en el seu article 36 i en l’àmbit de la consulta i participació
dels  treballadors,  atorga als  delegats  de prevenció competències,  facultats  i  garanties
específiques.

Així  doncs,  com a delegat  de prevenció del  Departament d’Interior,  de conformitat  i  a
l’empara del que s’estableix als articles 18, 23, i concordants, de la LPRL,

EXPOSO

1. Que en el parc de bombers de Martorell es disposa d’instal·lacions i dependències annexes
destinades a la recarrega d'ampolles d'aire a pressió amb dos compressors.

2. Que el  mes de  març de 2021 aquestes instal·lacions  de recàrrega  es van clausurar de
manera  cautelar,  al  detectar-se  un  elevat  nivell  de  monòxid  de  Carboni  susceptible  de
contaminar  l’aire  de  les  ampolles  destinades  a  l’ús  d’aire  respirable  i  altres  deficiències
detectades.  Situació  recollida  en  l'informe  de  24  de  març  que  va  realitzar  el  servei  de
prevenció.

3. Ara s'ha substituït un dels compressors amb motor d'explosió per un compressor amb motor
elèctric. El segon compressor amb motor d'explosió continua clausurat.

4. La REMS han decidit tornar a posar en funcionament el centre de recàrrega d’ampolles sense
portar a terme la resta de mesures correctores i sense planificar l'activitat preventiva
derivada d'aquest informe.

5. Per la represa de l'activitat s'ha enviat el comunicat intern 162/2021, on s'especifica que el
personal  de  guàrdia  serà  l'encarregat  de  carregar  les  ampolles  i  per  poder-ho  fer  rebran
formació per personal habilitat.

6. Que els  treballadors d'un torn han rebut “formació” d'una durada de 40' per personal de
l'empresa Bauer (fabricant del compressor). Una vegada realitzada La DGPEIS ha fet signar
als  treballadors  un  full  d'assistència.  Amb el  següent  contingut:  procediment  de recàrrega
d'ampolles,  manipulació  i  emmagatzematge  d'ampolles,  ús  bàsic  dels  compressors  d'aire
respirable i uns punts suspensius. Aquests treballadors després de rebre la “formació” son els
que han informat a la resta de companys dels altres torns.



9. Que la tasca a fer per aquests no ha estat avaluada per vigilància de la salut.

10.Els incompliments descrits en els punts anteriors posen en greu risc la seguretat i salut
dels treballadors de la DGPEIS. 

11. Que el delicte contra la seguretat i salut en el treball tipificat en l'art. 316 del Codi Penal
segons el qual "els que amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant
legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors exerceixin la seva
activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin així en perill
greu la seva vida, salut o integritat física, seran castigats amb les penes de presó de sis mesos
a tres anys i multa de sis a dotze mesos". Es tracta d'un delicte de risc i no de resultat pel que
no s'exigeix la producció d'un resultat danyós.

SOL·LICITO

Que es paralitzi la tasca de recàrrega d'ampolles fins que es:

 Porti  a  terme les  mesures  correctores  derivades  del  informe tècnic  realitzat  pel
Servei de Prevenció.

 Faci l'avaluació de riscos de les tasques de recàrrega i manipulació d'ampolles.

 Formi  i  informi  als  treballadors  d'acord  amb  els  articles  18  i  19  de  la  Llei  de
Prevenció de Riscos Laborals i l'article 5 del RD 1215/97.

 S'avaluïn si els treballadors son aptes per aquesta tasca i aquesta no suposa un risc
per la seva salut.

 Lliuri EPI's adequats d'acord amb la nova tasca.

I que una vegada complert els punts anteriors s'habiliti per escrit als treballadors.

Atentament,

Tomàs Zapata  Tarifa

Delegat de prevenció per CCOO

Lleida, 27 de setembre de 2021


