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Il·lustríssim Sr. Rafael Ribó 
Síndic de Greuges de Catalunya 
Passeig Lluís Companys, 7 
Barcelona 
 
 
 
Senyor,  
 
La Unió General de Treballadors conscient de la situació límit que estem vivint vol fer 
palès l’esforç que estant fent totes i tots els treballadors de la sanitat, cadascun des del 
seu lloc de treball, per fer front a aquesta crisi. 
 
Per aquesta raó ens adrecen al Síndic de Greuges de Catalunya demanant el seu 
empara ja que aquesta crisi afecta a la salut de moltes treballadores i treballadors 
sanitaris que continuen al seu lloc de treball sense comptar amb les mesures de 
protecció necessàries. 
 
Estan en contacte amb persones que han donat positiu en COVID-19 i no han tingut 
prou material per protegir-se. Manquen mascaretes sanitàries adequades, equips de 
protecció, ulleres, guants, gels desinfectants, neteja adequada, etc. 
 
Hem detectat que en determinats centres assistencials, hospitals, sociosanitaris, 
emergències mèdiques, transport sanitari, residències, etc. no disposen del material 
adequat per preservar la seva salut i que en altres ni tant sols son coneixedors dels 
protocols d’actuació, estem parlant dels nostres Metges, Infermers, TCAI, Zeladors, 
Administratius, Tècnics Emergències Mèdiques, Personal de Neteja, Cuina, etc. 
 
Som conscients que els treballadors de la sanitat, assumeixen un risc que comporta 
l’exercici de la seva professió, però en cap cas han de ser sobreexposats al virus, per 
aquest motiu venim exigint tant a les empreses, a les patronals sanitàries, ICS  i 
Conselleria de Sanitat que se’ls doti dels Equips de Protecció Individual (en endavant 
EPI’s) necessaris i que son obligatoris legalment, sense que pugui ser admissible la 
improvisació en la que ens trobem. 
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Veiem com són els mateixos treballadors els que, amb el seu enginy, es doten 
d’elements d’autoprotecció, o bé com alguns ciutadans, amb bona voluntat, els hi 
subministren mascaretes i/o altres estris, suplint les carències de materials de 
protecció que haurien de proporcionar les diferents empreses públiques i privades, 
actualment sota el control de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest aspecte hem de reiterar que és obligació de les empreses dotar al 
treballador dels EPI’s necessaris per poder prestar els seus serveis adequadament, la 
manca actual està posant en risc la seva salut i la de les persones que amb ells hi 
conviuen de manera directa i/o indirecta. 
 
A la pressió assistencial s’ha d’afegir l’important estrès psicològic que suporten cada 
dia els professionals, no tant sols assumint la por de ser contagiats sinó que han de 
suportar la por de poder contagiar als seus familiars, tot sense oblidar els pacients que 
malauradament traspassen amb l’únic consol de la presència d’un sanitari, ens hem 
convertit en la última persona de la que es poden acomiadar i això comença a passar 
comptes.  
 
El compromís dels treballadors no es posa en dubte i l’estan demostrant de manera 
que la ciutadania els hi ha fet saber diàriament, com és públic i notori, però hem de ser 
conscients que afrontem aquesta crisi des de la manca de personal, instal·lacions i 
materials que ha estat provocada per molts anys de retallades i polítiques de personal 
encaminades únicament a precaritzar els nostres llocs de treball, amb constant pèrdua 
de magnífics professionals que han trobat a l’estranger el que no han sabut oferir dins 
del nostre país. 
 
El nostre sindicat és conscient que ens trobem davant una situació d’emergència 
sanitària i que estem en un moment en que tots els esforços s’han de posar al servei 
de la ciutadania per aturar aquesta pandèmia. 
 
Aquesta crisi està afectant a la salut física i psíquica de molts treballadors i 
treballadores, situació que no s’ha de permetre.  
 
Som coneixedors que molts companys, excel·lents professionals sanitaris, han donat 
positiu en les proves de Covid-19, d’altres estan confinats sense que encara se’ls hagi 
fet el test i/o PCR, es per això que resulta inadmissible que des de l’inici d’aquesta 
situació tant des del Ministeri com des del Departament de Salut i Agència de Salut 
Pública de la Generalitat  s’han anant publicant protocols que cada cop més 
rebaixaven el llindar de protecció i, alhora, hem vist com s’elevava el nombre de 
treballadors infectats de la  COVID-19, en aquest moments els treballadors sanitaris 
arriben quasi al 20% del total de positius a Catalunya. 
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Transcorregudes més de 3 setmanes des de l’inici de l’estat d’alarma continuen 
mancant mascaretes sanitàries, equips de protecció, ulleres, guants, gels 
desinfectants, neteja adequada, etc. 
 
S’estan  incomplint  totes les normes de seguretat previstes al nostre ordenament 
jurídic:  Llei de prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, 
en matèria de protecció front riscos biològics, etc. i fins i tot normativa comunitària com 
es la Directiva europea 89/656/CEE, de 30 de novembre de 1989, en matèria d’equips 
de protecció individual. 
 
A tot aquest drama, s’ha de afegir que tenim constància que en alguns àmbits s’han 
donat protocols/instruccions per indicar com actuar en el cas que la persona atesa 
sigui d’edat avançada, inclòs un argumentari a utilitzar amb les famílies en el cas de no 
atendre persones que, per un criteri economicista han de restar a casa seva sense 
atenció mèdica o inclús amb sedació per posar fi a la seva vida. Aquesta decisió no la 
pot prendre mai un professional sense conculcar el codi deontològic i molt menys s’ha 
de carregar sobre les consciències dels professionals la decisió de qui pot viure i qui 
no, màxim si tenim en compte que estem en una situació que podia haver estat 
prevista i de la que teníem bastants indicadors de la seva gravetat. 
 
Entenem que la manca d’actuació de l’Administració, tant en el temps anterior a la crisi 
amb la seva carència de previsió i actualment amb l’incompliment de les normes de 
protecció dels empleats públics i privats, està afectant i afectarà més en el futur la salut 
de les persones. 
 
En aquest sentit hem reclamat per escrit a la Consellera de Sanitat, al Conseller de 
Treball, al Ministre de Sanitat i a la Direcció de Cat Salut que es preservi la salut dels 
treballadors de la sanitat complint la Llei i per tant lliurant-los els EPI’s necessaris per 
poder prestar el seu servei amb garanties per la seva salut.  
 
 
Per tot l’anterior, 
 
Demano al Síndic de Greuges de Catalunya: 
 
Primer.- Que requereixi a les Conselleries de Salut i Treball de la Generalitat de 
Catalunya i al Cat Salut,  a fi de que es prenguin totes les mesures encaminades a 
garantir l’especial protecció de la salut física i psíquica del conjunt de professionals 
sanitaris dins del seu àmbit d’actuació, residències, llars, etc,  mesures de protecció 
que han de lliurar obligatòriament els empleadors i que no s’estan lliurant als 
treballadors, en aquest sentit li preguem requereixi a les Conselleries de Sanitat i 
Treball de la Generalitat de Catalunya i al Cat Salut a fi de que lliuri de manera 
immediata, tots aquests elements al personal sanitari, tenint en compte que el temps 
és un element important a fi de valorar l’afectació de la seva salut. 
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Segon.- Esbrinar les possibles responsabilitats dels responsables tècnics i polítics que 
han fet possible que ens trobem en aquesta situació d’alarma amb total mancança 
d’elements imprescindibles per realitzar la nostra feina sense perill per la nostra salut. 
 
Per últim ens posem  a la vostra total disponibilitat i col·laboració per treballar-hi 
conjuntament. 
 
 
 
 

 
Inmaculada Vivar 

Coordinadora Sanitat 

FeSP-UGT, Catalunya 

Barcelona, 31 de març de 2020 

 


