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El sindicat Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra (CAT-ME), amb CIF 

G61746418, amb domicili social al carrer Cristóbal de Moura, 105-111, 2, 4.  08019 Barcelona i 

com a delegat de prevenció en Jaume Gustems, 

 

EXPOSA: 

 

Que la comissaria de policia del Cos de Mossos d’Esquadra de la població de Premià de Mar està 

situada al carrer Torrent d’en Malet, s/n (cantonada Enric Borràs). 

 

Que en el mateix carrer Torrent d’en Malet hi ha ubicada la fàbrica metal·lúrgica “MTG-

Metalogenia”. 

 

Que MTG-Metalogenia disposa de xemeneies per evacuar les gasos generats en els seus processos 

de fabricació. 

 

Que l’emissió dels gasos evacuats a l’exterior contenen partícules metàl·liques que cauen per 

gravetat pels voltants de la fàbrica. 

 

Que les partícules metàl·liques són visiblement detectades sobre qualsevol superfície on es 

dipositen. 

 

Que degut a les condicions medi ambientals i climatològiques característiques de la zona limítrofa 

amb el mar, les partícules metàl·liques entren en un procés d’oxidació. 

 

Que els efectes de l’oxidació són clarament identificables en aquelles superfícies on es dipositen 

les partícules. 

 

Que la zona afectada és aproximadament dins un radi de 200 metres dels punts d’emissió dels 

gasos. 

 

Que la comissaria de policia està dins de la zona d’afectació de les partícules que desprenen les 

xemeneies de la fàbrica MTG-Metalogenia. 

 

Que les partícules metàl·liques dipositats afecten els vehicles estacionats a la zona i a les pròpies 

instal·lacions de la comissaria. 

 

Que l’efecte de l’oxidació fa malbé, entre altres superfícies, les carrosseries dels vehicles 

estacionats. 

 

Que aquest Departament va ser informat puntualment a l’any 2008 de les afectacions que produïen 

les emissions de l’empresa MTG-Metalogenia. 
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Que els resultats presentats complien aleshores amb la normativa. 

 

Per tot això, 

 

SOL·LICITA: 

 

Primer. Consultar a aquest Departament si s’està fent una auditoria periòdica medi ambiental de les 

emissions que emet l’empresa MTG-Metalogenia de Premià de Mar. 

 

Segon. Una còpia de l’informe del resultat medi ambiental de les emissions de la darrera avaluació 

realitzada a l’empresa MTG-Metalogenia adreçada al Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT). 

 

Tercer. Una còpia de l’informe medi ambiental de les emissions de la darrera avaluació realitzada 

a l’empresa MTG-Metalogenia adreçada al Cap de la Comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra 

de Premià de Mar. 

 

Quart. Certificar els possibles efectes nocius sobre les persones alienes a l’empresa MTG-

Metalogenia exposades a les emissions que desprenen les xemeneies. 

 

Cinquè. Verificar si l’empresa MTG-Metalogenia  està al corrent dels tràmits i permisos per ser 

una empresa legalitzada per l’activitat que desenvolupa. 

 

Sisè. Verificar si l’empresa MTG-Metalogenia disposa de la pòlissa de responsabilitat civil 

patrimonial per cobrir el danys materials que està provocant sobre vehicles, instal·lacions i 

equipacions i les possibles lesions físiques que es puguin declarar sobre les persones exposades. 

 

 

Jaume Gustems 

Delegat de prevenció 

 

 

CATalunya, 1 de març de 2013 

 




