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SAP-FEPOL denuncia davant la Inspecció de Treball l’estat de 
la Comissaria de Trànsit de Figueres 

 
Figueres, 15 d’octubre  del 2019.- 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha 
presentat una denúncia davant la Inspecció de 
Treball de la Seguretat Social sobre les condicions i 
l’estat de la Comissaria de l’ART de Figueres. 

Després de fer gairebé un any que s’adrecés un 
escrit a la Subdirecció General de Prevenció de 
Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior 
denunciant el lamentable estat d’aquestes 
dependències policials  i veient que tot  continua gual  
a dia d’avui, la nostra organització sindical ha fet un 
pas més per revertir aquesta penosa situació. 

I és que, tal i com es denunciés en l’escrit amb 
número de registre 0716E/925/2018 de 8 de novembre, aquestes dependències 
incompleixen fins en nou articles, la normativa de seguretat i salut laboral.  

Començant per un desordre del cablejat, passant per una manca i deficient senyalització de 
les sortides d’evacuació, uns paviments lliscants en zones d’entrada i vestidors, un mobiliari 
en mal estat i obsolet, uns armariets insuficients, fins  a una manca de neteja, unes humitats 
i defectes estructurals i uns extintors sense revisar són els diversos incompliments de 
normativa bàsica, que aquestes dependències policials incompleixen.  

És per això que la nostra organització sindical en data de 9 d’octubre, i davant del silenci de 
l’Administració, ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de Catalunya a la qual 
s’ha instat a obrir una investigació que corrobori els extrems denunciats pel SAP-FEPOL i, 
un cop comprovats adopti les mesures correctores que assegurin el compliment íntegre de la 
normativa de seguretat i salut laboral. 

Volem remarcar que abans d’arribar a aquesta situació, la nostra organització ha traslladat 
en els respectius Comitès de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior l’estat 
d’aquestes dependències policials, reclamant les millores necessàries que garanteixin els 
drets de totes aquelles persones que hi treballen. Però lamentablement no hi ha hagut 
resposta. 

Per tant, arribats avui al manteniment d’aquestes penoses condicions de treball, la nostra 
organització sindical s’ha vist obligada a denunciar al Departament d’Interior davant la 
Inspecció de Treball per tal que es corregeixi i garanteixi, el compliment estricte de la 
normativa de seguretat i salut laboral. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


