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Jo, ...................................................., treballador del cos de Tècnics Especialistes 

d’Institucions Penitenciàries, actualment assignat al .................................. del 

Centre Penitenciari de ..................................................en virtut de l’article20 de 

la Llei 31/1995 de Protecció de Riscos Laborals segons el qual: L'empresari, 
tenint en compte les dimensions i l'activitat de l'empresa, com també la possible 

presència de persones que en siguin alienes, ha d'analitzar les possibles 

situacions d'emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria 
de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors; amb aquesta 

finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes 

mesures i ha de comprovar periòdicament, si convé, que funcionin correctament. 
Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i 

disposar del material adequat, segons les circumstàncies indicades més amunt. 

 

Que actualment als Centres penitenciaris de Catalunya, si bé disposem de formació 
antiincendis, tot i ser insuficient, i de material per extingir el foc així com equips de 

respiració autònoma, no es disposa en cap cas d’una dotació de roba adequada 

ignífuga per actuar en mínimes condicions de seguretat envers les flames. 
 

Que els incendis provocats a les cel·les, sobretot als Departaments de Règim Tancat, 

no són un fet aïllat i que el perill que es produeixin cremades per no portar roba 
adequada són evidents, com ho demostra un dels darrers casos, que es va produir al 

centre penitenciari de Puig de les Basses, on un company va patir cremades a un 

braç. 

 
Per tot això, li demano: 

 

Que faci les gestions oportunes perquè l’administracióem faciliti roba ignífuga 

adequada per poder actuar amb la seguretat personal necessària, quan, per protegir 

la vida i la integritat dels interns, en cas de produir-se una situació d’emergència 
derivada d’un incendi en les instal·lacions penitenciaries, hagi de realitzar una 

intervenció que pugui suposar un risc per la meva seguretat personal. 

 

 

Signat: 

 

 

 

 
 

 

 

 

........................................ a ..... de febrer de 2022 

 


