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Assumpte:  Reubicació d’espais al vestuari BRIMO del Complex Central. 
Senyora, 
En visita realitzada en aquest lloc de treball hem comprovat que  recentment s'ha produït una 
reorganització dels vestuaris masculins de la BRIMO del Complex Policial Central 
El canvi ha consistit en la reubicació d'armariets de diferents vestuaris, de manera que els 
efectius de la Brigada Mòbil que es trobaven a altres espais han estat unificats a l'anomenat 
“vestuari BRIMO”. Aquest canvi comporta la massificació d'aquest espai, que ja allotjava més 
250 persones en més de 500 armariets, i ara absorbeix unes 300 persones amb uns 600 
armariets, 2 per agent. Si es té en compte el fet que els efectius de la Brigada Mòbil treballen 
regularment amb tots els seus efectius el mateix dia i que les hores d'entrada i sortida 
acostumen a ser les mateixes, i valorant que els materials obligatoris que ha de disposar un 
vestuari  seran utilitzats al mateix temps pels més de 300 usuaris d'aquest vestuari, el canvi 1

suposa “massificació” 
La reubicació suposa que els agents, de les guixetes de les capçaleres, s’estan canviant de 
roba a escassos 2 metres de les dutxes. Això comporta que el terra dels espais on es canvien 
estiguin mullats amb el RISC DE CAIGUDES AL MATEIX NIVELL . Altre fet destacable són les 2

olors i “sorolls”  desagradables que provenen dels vàters  .Al vestuari Brimo hi ha un total de 4 3

vàters, si fem el mateix compte anterior, la ràtio és d'un vàter per cada 75 usuaris, per tant les 
ràtios de dutxes i vàters tripliquen el que seria recomanable 

� 	
El passadís de sortida on s'han ubicat els nous armariets és el passadís de sortida del vestuari. 

	Annex V 486/97 punt 2-4: els llocs de treball han de disposar de (...) dutxes d'aigua corrent calenta i freda, quan es 1

realitzin treballs brut, contaminants o que originin una suor elevada.  INSHT 2005 amplia: La ràtio ratio mínima 
recomanada serà d'una dutxa per cada deu treballadors o fracció que acabin la jornada simultàniament	

	RD	486/1997	sobre	Condicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	en	els	llocs	de	treball	2

	Annex V 486/97 punt 2-6: els llocs de treball han de disposar de lavabos (...) INSHT 2005 amplia: El nombre 3

recomanable de lavabos (...) serà d'un vàter per cada 25 homes o fracció 	
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Un passadís d'uns 2 metres d'amplada que queda reduït a res quan els agents, ubicats a les 
capçaleres de les fileres d'armariets, obren les portes dels mateixos, situen un banc per fer ús 
del seu dret a tenir un seient i altre usuari utilitza el rentamans que esta confrontat als nous 
armariets. El trànsit de persones queda restringit quan es dona aquesta situació. S'adjunta 
imatge per il·lustrar-ho. A més alguns agents no tenen els armariets junts ja que estan 
conformats en grups de 3, fet que suma més transit a les vies d'evacuació  

 
E l 

passadís de sortida on s'han ubicat els nous armariets és el passadís de sortida del vestuari. 
Un passadís d'uns 2 metres d'amplada que queda reduït a res quan els agents, ubicats a les 
capçaleres de les fileres d'armariets, obren les portes dels mateixos, situen un banc per fer ús 
del seu dret a tenir un seient i altre usuari utilitza el rentamans que esta confrontat als nous 
armariets. La circulació dels agents queda col·lapsada  4

Els armariets antics amb que s'ha dotat els agents són del tot insuficients per les necessitats 
d’emmagatzematge de roba i material de vestuari  
PROPOSTA D’ACTUACIÓ:  
Proposem reubicar les 9 capçaleres actuals  (X) a la part del darrere, desplaçar tot endavant 50 
cm per guanyar espai – a la zona verda proposada – així se resoldrien tots els inconvenients 

	Annex	I	486/97	punt	10-2:	Les	vies	i	sortides	d'emergència	hauran	de	romandre	expedites	i	desembocar	el	més	4

directament	possible	a	l'exterior	o,	a	una	zona	de	seguretat	
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abans esmentats  

"  
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"  

Atentament 

Carles Peiruza                                            Pere Peña 
Delegat Sindical SAP-FEPOL                    Delegat de PRL del SAP FEPOL 
BRIMO Complex Policial Central 
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