
 

1/2 
 
E-4/2022 

E
s

c
ri

t 
 D

e
n

ú
n

c
ia

Sra. Consol González Cerezales 
Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona 
 

Assumpte: Vestuari, vestidors i coordinació empresarial de les persones treballadores 
de la Unitat de Mitjans Aeris ubicades a l’aeroport de Sabadell. 

1-Intruducció. 

Els efectius de la Unitat de Mitjans Aeris, durant la mateixa jornada de treball, poden tenir 
situacions on els canvis de temperatura poden ser molt importants. Passant de haver de fer 
un servei a tocar de la costa amb temperatures, segons l’època de l’any més o menys suaus, 
a haver de desplaçar-se fins a alta muntanya on les temperatures poden ser extremadament 
fredes.  

Ens consta que fa un temps, aquesta unitat , va haver de fer una aterratge d’emergència a 
alta muntanya. La tripulació no disposa de cap tipus de vestuari adequat per suportar les 
temperatures extremadament baixes posant en perill la seva salut per hipotèrmia. 

També, cal remarcar que un cop es troben fent certes tasques, ja sigui de rescat de persones 
o altres, han de tenir la porta oberta , fet que aguditza encara més la sensació de fred per 
culpa de l’aire d’impulsió de les pales del rotor. A més a més, els aparells utilitzats pels Mitjans 
Aeris no disposen de sistema de calefacció pròpiament dic, com podria ser un vehicle 
terrestre.    

Em d’afegir al ja exposat, que actualment aquesta unitat desenvolupa la seva tasca laboral 
conjuntament amb empreses subcontractades (Eliance) i en instal·lacions (Aena) que no són 
pròpies dels Departament d’Interior.    

2- Normativa de referència. 

• Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals  
• RD 773/1997 utilització del Equips de Protecció Individuals art. 3, 5 i 6 
• RD 486/1997 disposicions mínimes del llocs de treball annex V punt 2  
• Reglament de la UE núm. 800/2013 requisits tècnics per operacions aèries. secció 2 

Helicòpters normativa europea  
 
3-Incompliment de normativa. 

Actualment aquesta unitat no disposa de vestuari adaptat a la seva tasca en situacions de 
temperatures extremes. El vestuari que se’ls proporciona es d’ACSO o BRIMO, evidentment 
no apta pel lloc de treball que ocupen. Tampoc disposen de vestidors tal hi com estableix la 
normativa vigent. 

3.1 Vestuari 

Per donar compliment a l’art. 3 del RD 773/1997 on deixar clar que l’empresari a de 
subministrar els Equips de Protecció adequats segons estableix l’art. 5 i 6 del mateix RD. 

Per tal de donar compliment a aquest RD, els hi demanem que equipin amb  la màxima 
urgència la Unitat de Mitjans Aeris amb els següents equips de protecció.   

• Mitjons tèrmics 
• Pantalons interiors tèrmics  
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• Samarreta tèrmica màniga llarga 
• Jaqueta plomes 
• Jaqueta impermeable 
• Botes hivernals 
• Guants hivern 
• Protecció coll  

 
3.2 Manca de vestidors 

 
Actualment, les instal·lacions no disposen de vestidors suficients 
per totes les persones treballadores.  Se’ns a manifestat la 
intenció de fer uns mòduls per tal de dotar aquesta unitat de 
vestidors suficients. 
 
En el moment de la visita una part dels treballadors i 
treballadores, es desvestien en una sala que no disposa 
d’armariets, lavabos, dutxes, bancs, etc... 
Cal dotar amb la màxima urgència de vestidors, per tal de complir 
amb el RD 486/1997 annex V punt 2.  
  
 

3.3 Coordinació empresarial 

Tal hi com estableix l’art. 24 de la Llei 31/1995 sobre prevenció de riscos laborals. Cal fer la 
coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals de les diferents empreses, tant les 
subcontractades (Eliance) com l’empresa responsable del centre de treball (Aena).  

Un cop es disposi d’aquests coordinació se’ns faci arribar document per tal de poder informar 
a les persones treballadores de les mesures de prevenció de riscos laborals adoptades.   

4-Conclusions. 
 
Per tant, cal dotar amb urgència del vestuari adequat i vestidors als i les treballadores de 
Mitjans Aeris. 
Cal donar compliment a l’art. 24 de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals sobre la 
coordinació empresarial. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Rafel Villena i Sánchez 
Arquitecte tècnic i Tècnic superior en prevenció de riscos laborals 
Servei de prevenció de riscos i salut laboral del SAP-FEPOL 
 
Barcelona, 7 de gener del 2022 
 


