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Els efectius destinats a l’Aeroport es veuen 
obligats a treballar en unes instal·lacions indignes 

 
El Prat, 18 desembre  de 2019.- 

És per tothom conegut que l’Aeroport de 
Barcelona – El Prat de Llobregat és un 
punt vital mundial en quan a seguretat 
pública, implicant un trànsit aeri i de 
persones importantíssim. El que 
segurament la ciutadania ignora i no es pot 
imaginar és que, malgrat el de Barcelona 
és un aeroport de primera categoria, les 
instal·lacions assignades al cos de mossos 
(essent molt generosos) són de tercera. 

És per això que des del Sindicat 
Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem denunciar de forma enèrgica, l’estat de 
pràcticament totes les instal·lacions que utilitzen els efectius policials per realitzar la seva 
tasca diària. Sembla que no importi ni les condicions de treball, ni tampoc les deficiències en 
quan a seguretat. 

Des de la nostra organització sindical volem denunciar amb diferents comunicats (aquest és 
el primer) que les d’ASA són unes instal·lacions que, tot i que parlem d’un edifici crític, 
deixen molt a desitjar, ja que les mesures de seguretat són pràcticament nul·les. 

Davant d’aquests extrems, i després que SAP-FEPOL porti massa temps denunciant l’estat 
de les penoses instal·lacions, la nostra organització sindical ha interposat denúncia davant la 
Inspecció de Treball de la Seguretat Social. 

A l’efecte reclamem una inversió real i immediata en la millora de les instal·lacions de tots 
els edificis on els nostres efectius desenvolupen les seves funcions. Però molt especialment 
a la Comissaria de la Terminal 1, en els vestuaris i brífing del pati de palmeres i a l’Oficina  
d’Atenció al Ciutadà de la Terminal 2. 

Des de la nostra organització sindical no podem permetre que les instal·lacions policials, per 
posar un exemple, siguin paradisos per rates. No podem permetre que l’estat de les 
instal·lacions posin en risc la salut laboral dels qui hi estan treballant. I no podem permetre 
que, tractant-se d’una destinació si s’escau encara més estratègica, no tingui les màximes 
mesures de seguretat per a totes aquelles i per a tots aquells que hi esteu destinats. 

És per això que estarem atents en l’expedient que la Inspecció de Treball ha obert després 
de la nostra denúncia, no dubtant a anar si cal més enllà en compliment de tota la normativa 
de seguretat i salut laboral. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


