
           

 

 

HEM ACONSEGUIT L’AVALUACIÓ DE RISCOS A LES 
FURGONETES D’ORDRE PÚBLIC

 

Primer.- El servei de prevenció de Riscos i Salut Laboral del sindicat CCOO / 
MMEE, juntament amb tècnics de trànsit, varem realitzar a final de l’any 2020 
un informe tècnic de seguretat, deixant al descobert una 
la seguretat de les furgonetes d’ordre públic (ARRO, BRIMO). 
 
Segon.- Aquest informe es va adjuntar a una denuncia que varem realitzar en 
el mateix mes a Inspecció de treball, informant que es determini les accions 
correctives adients al greu risc del
les furgonetes d’ordre públic.

Tercer.- També se li va demanar que es faci efectiva l’avaluació de riscos dels 
llocs de treball de les categories d’agent, caporal i sergents d’aquestes unitats 
com estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre i el Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener. 

Quart.- Aquest mes de març
requereix a departament d’interior que en la major brevetat possible la 
realització de la EVALUACIÓ DES RISCOS LAB
D’ARRO I BRIMO DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA.

Es un bon punt de partida per aconseguir la seguretat de les furgonetes d’ordre 
públics que tanta falta ens fa.
 

                                                              
 
 

MOSSOS CCOO
L’ÚNIC SINDICAT QUE 

TAULA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

 

                             

HEM ACONSEGUIT L’AVALUACIÓ DE RISCOS A LES 
FURGONETES D’ORDRE PÚBLIC 

 
 

ANTECEDENTS  
 

El servei de prevenció de Riscos i Salut Laboral del sindicat CCOO / 
MMEE, juntament amb tècnics de trànsit, varem realitzar a final de l’any 2020 
un informe tècnic de seguretat, deixant al descobert una sèrie de 
la seguretat de les furgonetes d’ordre públic (ARRO, BRIMO).  

Aquest informe es va adjuntar a una denuncia que varem realitzar en 
el mateix mes a Inspecció de treball, informant que es determini les accions 
correctives adients al greu risc dels treballadors/es d’aquestes unitats envers 
les furgonetes d’ordre públic. 

També se li va demanar que es faci efectiva l’avaluació de riscos dels 
llocs de treball de les categories d’agent, caporal i sergents d’aquestes unitats 

ei 31/1995, de 8 de novembre i el Reial Decret 39/1997, de 

Aquest mes de març com a resultat de la nostre denuncia se li 
requereix a departament d’interior que en la major brevetat possible la 

EVALUACIÓ DES RISCOS LABORALS, DE LES UNITATS 
D’ARRO I BRIMO DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA. 

Es un bon punt de partida per aconseguir la seguretat de les furgonetes d’ordre 
públics que tanta falta ens fa. 

                                                             

MOSSOS CCOO 
NIC SINDICAT QUE ET REPRESENTA A LA

GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Escrit telemàtic 

Que es l’avaluació 

de riscos? 
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HEM ACONSEGUIT L’AVALUACIÓ DE RISCOS A LES 
 

El servei de prevenció de Riscos i Salut Laboral del sindicat CCOO / 
MMEE, juntament amb tècnics de trànsit, varem realitzar a final de l’any 2020 

de carències en 

Aquest informe es va adjuntar a una denuncia que varem realitzar en 
el mateix mes a Inspecció de treball, informant que es determini les accions 

s treballadors/es d’aquestes unitats envers 

També se li va demanar que es faci efectiva l’avaluació de riscos dels 
llocs de treball de les categories d’agent, caporal i sergents d’aquestes unitats 

ei 31/1995, de 8 de novembre i el Reial Decret 39/1997, de 

om a resultat de la nostre denuncia se li 
requereix a departament d’interior que en la major brevetat possible la 

ORALS, DE LES UNITATS 

Es un bon punt de partida per aconseguir la seguretat de les furgonetes d’ordre 

 

LA 

GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 


