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MESURES CONTRA INCENDIS 
 

Dijous passat va reunir-se el Comitè de Prevenció de 
Sant Cugat de forma extraordinària a petició del 
Sindicat Independent. Vam demanar que es celebrés 
aquesta reunió de forma urgent donades les 
informacions que s'havien difós sobre el mal estat de 
les mesures contra incendis del centre, que fins i tot 
suposaven un greu risc per als treballadors. Creiem 
que és important que es conegui el resultat d'aquesta 
reunió, ja que tots els treballadors del centre tenen 
dret a conèixer quina és la situació real davant la seva 
seguretat. 
 
De resultes d'aquesta reunió, i segons les 
manifestacions dels responsables dels diferents 
mecanismes que composen el conjunt de mesures 
antiincendis, la situació, tot i que és millorable, no 
suposa un risc per greu a ningú i els sistemes funcionen 
pràcticament en la seva totalitat. 
 
Se'ns va explicar que els detectors d'incendis estan 
operatius i funcionen, verificant-se que els avisos que 
dóna el sistema arriben perfectament a la central 
d'alarmes, a més de la verificació en persona que fan 
els companys de Seguretat. 
 
Respecte a l'aigua nebulitzada, aquesta representa un 
sistema que només serveix per a la protecció 
d'equipaments i no pas de persones.  Aquest sistema  
només existeix al soterrani per a protegir els UPS, 
generadors i el fons documental. Ens asseguren que un 
mal funcionament només afectaria a la maquinària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També se'ns va assegurar que les mànegues contra 
incendis no estaven caducades, si però els timbrats que 
es fan periòdicament. Els problemes de l'empresa 
Concentra, encarregada d'aquest manteniment, van 
fer que no s'actualitzés el segell de les mànegues, cosa 
que ja està feta,malgrat les mànegues no han deixat de 
funcionar mai. 
 
Pel que fa als extintors, aquests estan perfectament 
operatius, amb els timbrats actualitzats. I respecte les 
BIE, les Boques d'Incendi Equipades, aquestes 
funcionen perfectament. Se'ns informa que fa un any 
que l'empresa encarregada del manteniment va 
realitzar una comprovació dels hidrants del jardí 
després d’haver fet treballs de substitució i reparació 
de conductes i hidrants. 
 
Finalment, se'ns va informar que s'havien detectat 
algunes anomalies en les alarmes acústiques de 
desallotjament dels edificis, que no totes funcionaven 
bé. Aquestes anomalies es deuen a la falta de volum de 
les sirenes i això s’ha pogut constata als simulacres 
regulars d’emergència. 
 
Com dèiem, la conclusió que en va treure el Comitè 
de Prevenció, en la seva majoria, és que no hi havia 
una situació de risc greu per a les persones motivat 
per un mal funcionament dels sistemes contra 
incendis. 
 
 


