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Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 
 
Consol González Cerezales 
Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 

Assumpte: Destrucció per part de les unitats d’investigació de material 
comissat en delictes contra la salut pública 

Senyores,  

En els darrers anys hi ha hagut un augment molt significatiu de les actuacions vers 
les drogues, especialment marihuana, per part dels Mossos d’Esquadra. Aquestes 
actuacions estan comportant que els efectius de les unitats d’investigació hagin de 
tallar les plantes de marihuana ells mateixos. 

Aquestes tasques de jardineria les fan sense cap material de protecció, únicament 
se’ls hi facilita unes tisores i darrerament, que no sempre, uns guants que a vegades 
no són de jardineria. Això fa que els efectius del cos de Mossos d’Esquadra hagin 
d’empescar-se-les pel seu compte per trobar com realitzar aquestes tasques de 
jardineria sense un material de seguretat que els protegeixi.  

Aquestes tasques sense el material EPI que correspon pels jardiners, no pels policies, 
pot comportar lesions greus, com malauradament ja ha passat al cos de Mossos 
d’Esquadra, on un mosso, per posar un exemple, va patir la secció d’un tendó per una 
cisalles, que precisament no són un material adient per tallar plantes. 

Així tenim a policies que no fan de policia, sinó que fan tasques de jardineria i a la 
vegada són ells mateixos els que han d’assumir el cost dels elements de protecció, 
per realitzar una tasca que no és pròpia de la professió, si volen estar protegits per 
evitar mals majors. A més a més de realitzar aquestes tasques sense la formació 
necessària. 

És increïble que es faci fer tasques que no corresponen a agents de policia, sinó a 
treballadors d’empreses de jardineria o empreses especialitzades encarregades de 
desmantellar no només les plantes si no també el material que fan servir per cultivar 
les drogues. 

Una de les coses que crida més l’atenció ja no és només el fet de que policies hagin 
de tallar les plantes, sinó que se’ls ordeni que destrueixin ells mateixos material que 
fan servir els delinqüents per cultivar les drogues. Materials com aires condicionats, 
bombetes, etc. Materials que poden portar gasos tòxics, líquids, etc. 

Ens trobem en una situació on l’empresa, Generalitat de Catalunya, lluny de dotar 
d’eines de protecció als treballadors, mosses i mossos que participen en els 
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dispositius o actuacions de drogues, els fan fer tasques que no els corresponen i 
posen en perill la seva integritat física. 

En el cas que hi hagi ordres judicials que s’hagi de destruir les plantes, després de 
recollir mostres, o desmantellar el material de cultiu, és el Departament d’Interior el 
responsable d’aquesta destrucció, no les mosses i mossos d’Esquadra que 
intervenen a les actuacions.  

Per això pot contractar empreses que realitzin aquestes tasques, però clar, sempre 
és més econòmic que ho facin els “pringats de torn” dels Mossos d’Esquadra. 

El 9 de setembre de 2021 es van realitzar les propostes de l’Avaluació de riscos 
laborals sobre l’Operativa de Comisos de Cànnabis, que entre d’altres mesures 
determinava: 

Mesura número E840541729: 

- Dotar al personal dels Equips de Protecció Individual (EPI) i la roba de treball 
indicats a continuació: Pantalla contra-impacte, guants anti-tall forestals, 
davantal de treball resistent (cuir o similar), auriculars de protecció acústica, 
calçat de seguretat, roba d’alta visibilitat amb elements reflectants, roba de 
treball de màniga llarga i pantaló llarg (mono de treball protecció mecànica), 
roba tèrmica, entre d’altres. 

 

Mesura número T839544966: 

- Participar de les formacions específiques previstes per aquest tipus 
d’intervencions en compliment de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos 
laborals. 

 

Mesura número T83954467: 

- Fer ús dels EPI i eines, materials i equips facilitats per la DGP d’acord amb les 
instruccions, procediment concrets i les indicacions del fabricant. 

 

Mesura número E840559552: 

- En compliment dels articles 18 i 19 de la llei 31/1997 de Prevenció de riscos 
laborals. elaborar  una formació teòrica i pràctica suficient per al personal que 
hagi de desenvolupar aquest tipus d'intervencions i tenint en compte el 
procediment i la documentació que s'elabori per definir aquestes intervencions 
en condicions de seguretat i d'acord a l'avaluació de riscos.  

 

Mesura número E840548861: 

- Per a utilitzar la desbrossadora s’ha d’utilitzar la pantalla anti impacte, els 
guants anti-tall forestals, el davantal o pantaló de treball resistent (cuir o 
similar), els auriculars de protecció acústica i el calçat de seguretat. 

 

Mesura número E840549165: 
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- Per a utilitzar la motoserra s’ha d’utilitzar la pantalla anti impacte, els guants 
anti tall forestals, el davantal o pantaló de treball resistent (cuir o similar), els 
auriculars de protecció acústica i el calçat de seguretat. 

  

Mesura número E840541736: 

- Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l’electricitat. 
- Evitar, en la mesura del possible, la manipulació de les instal·lacions 

elèctriques per part dels agents. Les instal·lacions s'han de manipular per part 
d'un treballador format i autoritzat en la manipulació d'instal·lacions del mitja i 
baixa tensió. 

 

Mesura número T839550592: 

- Agents químics inhalació manipulació cànnabis  
- Reduir al mínim la manipulació del cànnabis per a evitar el risc de 

contaminació, especialment per la seva pròpia pols. Utilitzar una màscara 
adequada (FPP2) per a la pols i guants d'un sol ús quan s'estigui treballant 
amb aquests materials.   

 

Per tots els extrems esmentats, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) 
instem tant a la Subdirecció general de recursos humans com a la Subdirecció general 
de Prevenció de Riscos i Salut Laboral: 

- Que es realitzin contractacions d’empreses especialitzades en la talla del 
material orgànic de les plantacions de droga. 

- Que es realitzin contractacions d’empreses especialitzades en el 
desmantellament i destrucció del material de cultiu. 

- Que es donin instruccions urgents que les mosses i mossos d’Esquadra no 
tornin a fer aquestes tasques, que no són tasques policials. 

Atentament, 
 

 

 

Robert Caler Martínez  
Secretari General SAP-FEPOL a la Regió Policial de Girona 

Girona, 7 de juny de 2022 


