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PROPOSTA D’ACTUACIÓ EN 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
art. 36.2.f de la Llei 31/95 LlPRL,  art. 11.3 Directiva 

Marc 89/391 

 

Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya 

Departament de treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya 

 
Assumpte: Requeriment per Inspecció de treball sobre diferents aspectes relacionats amb la 
Prevenció de Riscos Laborals i la Seguretat de l’edifici de la CD de Salou.  

Senyors/es; 

Amb el present escrit, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) li trametem 
requeriment, per tal de poder agilitzar la respectiva inspecció sol·licitada a través de la 
denúncia amb núm. de registre 9015-1327535/2020 i 9015-1328455/2020 del passat dia 24 de 
juliol del 2020. Sobre els aspectes que consten a continuació  

 
  -.Temperatures de Confort: RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 
obligacions de l’empresari. Annex III. Condicions ambientals en els llocs de treball, punt 2, 
ventilació punt 3, 3.a els llocs de treball on es facin treballs sedentaris hauran d’estar entre 17 i 
27 ºC. Amb renovacions d’aire de 50 m3/hora/treballador. 
  
-.Armariets insuficients: RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 
2. Consorci d’inspecció de treball i seguretat social de Catalunya, en el seu exp. 17/0006363/18 
sobre incompliments en les dependències de SALA-ART Girona, deixa molt clar, que cal 
adequar els armariets i aquets han de tenir suficient capacitat per encabir la totalitat del vestuari 
de forma higiènica. 
  
-.Amuntegament en vestidors: Segons CTE DB SI 3 estableix que l’ocupació d’uns vestidors 
ha de ser de 3 m2 per persona. En l’actual vestidors d’homes hi ha 211 armariets, per una 
plantilla de treballadors que està al voltant del 200 efectius. La superfície útil dels vestidors és de 
120 m2 mesurats in situ. S’ha comprovat que simultàniament coincideixen unitats d’Arro i USC 
amb més de 60 treballadors al mateix temps. Per tant, caldria uns vestidors de 60x3=180 m2. 
Es a dir, es supera l’aforament que estableix normativa en més d’un 50%. A més a més, l’actual 
RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisis sanitària del 
Covid 19, deixa molt clar que calen mesures de distanciament entre els treballadors, segons art. 
7 centres de treball.  
 
-.Risc de contactes elèctrics els treballadors. (RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de 
baixa ICT-BT-27. Volum 3 de protecció) Aparell d’aire condicionat a torcar de dutxes. 
 
Demanen: 
 
Que degut a l’actual pandèmia de la malaltia del SARS-COV-2, ja que s’estan incomplint de 
forma continuada i flagrant, les mesures de distanciament proposades en el RDL 21/2020 en els 
vestidors d’homes de les dependències dels Mossos d’Esquadra de la CD de Salou.  
 
Els demanem que agilitzin la seva inspecció, amb els respectius requeriments i emetin resolució  
per tal de resoldre amb la màxima celeritat l’ incompliment de normativa i evitar els riscos que 
estan suposant pels treballadors.     
 
 
 
Rafel Villena i Sánchez 
Delegat de PRL de SAP-FEPOL 
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