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Un altre laboratori que ja compleix la normativa laboral. El de la 
UTPC de Sant Feliu de Llobregat 

 
Barcelona, 24 de juliol del 2019.- 

El Sindicat Autònom de Policia 
(SAP-FEPOL), per la manca 
d’inversió pública en el manteniment 
de les instal·lacions i dependències 
del cos de mossos d’esquadra, 
denuncia de manera reiterada 
davant la Inspecció de Treball 
l’incompliment per part del 
Departament d’Interior, de la 
normativa de prevenció de riscos i 
salut laboral. 

Així s’ha fet per exemple, amb el 
laboratori de la Unitat Territorial de 
Policia Científica de la Comissaria 

de Sant Feliu de Llobregat. Un laboratori, condicions del qual s’han hagut de denunciar 
repetides vegades davant la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
i davant la Inspecció de Treball. 

Aquest darrer escrit ha resultat clau per tal que finalment s’acabi dotant de les 
necessitats que per normativa li correspon. 

Així, aquest laboratori ja disposa de sistema d’extracció i renovació independent de la 
resta de la comissaria,  atmosfera en depressió constant mitjançant un sensor i fins i tot, 
un segon sistema d’extracció complementari (cas de ser necessari quan es treballa amb 
els forns de Ninhidrina i Cianocrilat).  

Així mateix s’ha col·locat un armari de seguretat, il·luminació adient, superfícies de 
treball (taulell) no poroses i la resta d’elements necessaris les tasques policials, tal i com 
SAP-FEPOL va reclamar.  

A més, un cop fetes les modificacions, l’Avaluació de Riscos Laborals realitzada per part 
del tècnic de prevenció del Departament d’Interior encarregat de la higiene industrial, ja 
ha donat llum verda a la seva utilització. 

Per tant, des de la nostra organització sindical ens felicitem de les gestions fetes en 
aquest cas i valorem positivament que a dia d’avui, els efectius policials que treballen en 
aquest espai ho puguin fer amb les garanties de salut i seguretat laboral determinades 
per normativa. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


