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Assumpte: Protocol actuació en cas de possible contagi de malalties 

         
USPAC considera que en el desenvolupament de les 

tasques dutes a terme per tots els agents del cos de 
mossos d’esquadra, existeixen multitud de situacions 

en què aquests tenen contacte amb diferents fluids 

biològics d’altres persones, de les quals gairebé mai es 

té coneixement si poden o no patir malalties infeccioses 

amb el risc que això comporta pel policia primàriament, 

així com pels seus companys i la seva família de 
manera secundària, podent-se considerar d’alt risc 

biològic, posant en perill la seva salut i la de les 

persones del seu entorn. No existeix una regulació 

específica que englobi aquesta matèria.  

 

Tot i que, USPAC és conscient de la impossibilitat què a les bases de dades policials 

constin les possibles malalties infeccioses que poguessin patir les persones que consten 
a les mateixes, ja que aquestes dades haurien de ser cedides pel departament de 

sanitat i això vulneraria la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal.  

 

També som conscients de l’existència de la regulació sobre la matèria en altres cossos 

de seguretat; així La Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals 
va significar la transposició de la Directiva Europea 83/391/CEE relativa a l’aplicació de 

mesures per a promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina. 

El punt 3 de la exposició de motius de la Llei 31/1995 diu que aquesta «té per objecte 

la determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats, necessari per a establir 

una nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors davant els riscos derivats 

de les condicions de treball» essent aquesta norma d’aplicació també a les 
administracions públiques constituint-se, en els seus aspectes fonamental, norma 

bàsica del règim estatutari dels funcionaris públics, dictada a l’emparament de l’article 

149.1.18ª de la Constitució. 

Aquest text legal va pressuposar la redacció de tot un desenvolupament normatiu 

entre el què s’inclou el RD 664/1997,de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors  

contra els riscos relacionats amb la exposició a agents biològics durant el treball. 

L’article 3.2 de la Llei 31/1995 excloïa expressament als membres dels cossos de 
policia entre d’altres. Després de molts anys de reivindicacions sindicals, el TSJCE en 

sentència de 12 de gener de 2006 va condemnar Espanya per incompliment de la 

Directiva 89/391/CEE, el que va provocar la redacció del RD 179/2005, de 2 de febrer 

de Prevenció de Riscos Laborals pels membres de la Guàrdia Civil; del RD 2/2006, de 

16 de gener de prevenció de riscos laborals pels funcionaris del Cos Nacional de Policia 

i el RD 1755/2007, de 28 de desembre de protecció dels riscos laborals a membres de 
les forces armades. 



 
 
A nivell de Catalunya es pot dir que la regulació d’aquesta matèria resulta més aviat 

minsa, per no dir ineficaç, amb el Decret 312/1998, d’1 de desembre pel que es creen 

els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració 

de la Generalitat, la Resolució TRI//2764/2005, de 22 de setembre per la qual es 

disposa la inscripció i la publicació del pacte sobre drets de participació dels empleats i 

empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 193/2007, de 4 de setembre, 

pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la 

imposició de mesures correctores d’incompliment en matèria de prevenció de riscos 

laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

Només cal fer un cop d’ull a la Intranet del cos de mossos d’esquadra per a veure que 
la creació de protocols en l’àmbit de prevenció de riscos laborals és inexistent, i on 

aquests haurien d’estar, podem veure penjat la inscripció “en procés de construcció”. 

 

Aquest escrit s’ha iniciat amb la exposició del risc potencial i real que comporta pels 

membres del cos de mossos d’esquadra, el contacte amb persones que tenen malalties 

infeccioses, pel contacte directe amb fluids biològics potencialment contaminants de 

malalties greus, i s’ha deixat constància de la manca de regulació per part de 
l’Administració de la Generalitat, ja que aquestes situacions com en d’altres cossos de 

seguretat (CNP, GC i FA) dependents del govern central, i a la inexistència de 

procediments operatius de vigilància de la salut, que en altres àmbits, com és el 

cas dels treballadors del departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, sí que 

existeixen i que resulten en detriment dels membres del cos de mossos d’esquadra i de 

les seves famílies, és a dir, ens trobem davant una situació de greuge comparatiu, 
deixant el cos de mossos d’esquadra en desemparament total i absolut, i el què és 

encara més greu en una situació que pot tenir unes conseqüències devastadores.  

 

Per tot l’exposat anteriorment, SOL·LICITEM: 

 

Que s’admeti aquesta sol·licitud, es doni tràmit a la mateixa i es reguli 
reglamentàriament, amb la creació d’un Procediment Operatiu de Vigilància 

de la Salut, com l’existent pels treballadors del Departament de Sanitat de 

Catalunya. El qual contempli un Protocol d’Actuació immediata, en cas 

d’exposició ocupacional a sang o material biològic i profilaxis post exposició.  
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