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Sr. Fermí Vendrell Borràs 

Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona 

 
Assumpte: Informe sobre diferents aspectes relacionats amb la Prevenció de Riscos 
Laborals i la Seguretat de l’edifici destinat a l’Unitat d’ARRO Girona.  

Senyor; 

Amb el present escrit, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) li trametem l’informe 
sobre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals de l’edifici destinat a 
l’Unitat d’ARRO de Girona. 

 

DDAADDEESS  DDEELL  LLLLOOCC  DDEE  TTRREEBBAALLLL 
 

EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

CENTRE DE TREBALL: Dependencies ARRO Girona 

DIRECCIÓ: Cr. Santa Coloma, 78 17005 Girona Telf.   

PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL 

DELEGATS DE PREVENCIÓ: Rafel Villena i Sànchez (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de 
Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals  
Laborals 
DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 06 de juliol del 2018  a les 10.00 hores i 10 de març del 2020 
 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ 

 
El present document es porta a terme degut a les reiterades queixes dels efectius que hi presten servei en l’edifici 
destinat a la encabir les unitats d’ARRO i TEDAX de la Regió Policial de Girona. Aquestes, es centren sobre tot, en 
aspectes relacionats en la Prevenció de Riscos Laborals, l’actual Covid 19 i el nivell 4 del Pla de prevenció i protecció 
antiterrorista. 
 
L’edifici va ser construït al 1993, segons consta en les dades cadastrals del mateix (fer. 3857912DG8435F0001RA), 
es va fer sobre una parcel·la d’uns 4.032 m2 aproximadament i consta d’un edifici principal de dues plantes amb un 
total de 1522 m2 construïts, l’edifici està situat en una parcel·la amb forma allargada, on al seu costat sud-oest es 
situen les places d’aparcament i l’edifici principal està format per un volum en un costat o lateral de la parcel·la. 
 
Cal remarcar, que aquest edifici no va ser concebut per dur a terme cap tipus d’activitat relacionada amb cossos 
policials. Tal hi com consta en les mateixes dades de cadastre, es tracta d’una construcció encarada a la formació o 
ensenyament. Aquest aspecte important de cara a valorar la seguretat de l’edifici per tal de garantir l’actual nivell 4 del 
pla de prevenció antiterrorista.  
 
A més a més, cal remarcar, que en data de 20/07/18 amb núm. de registre d’entrada 735 del registre 0716, es va 
entrar informe sobre tot un seguit d’anomalies. Que en data de 21/06/2019 es fa denúncia a inspecció de treball sobre 
els fets exposat en l’informa aportat al Departament d’Interior.  
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NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  RREEFFEERRÈÈNNCCIIAA 
 

 RD 2059/1981 NBE-CPI 82 Condicions de protecció contra incendis en edificis. (normativa anterior al 1995 , 
construcció de l’edifici) actualment CTE DB SI. 

 RD 2177/1996 NBE-CPI 96 Condicions contra incendis dels edificis. Actualment CTE DB SI 

 Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals  

 RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics. 

 RD. 1215/1997 utilització d’equips de treball.  

 RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.  

 RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.  

 RD 485/1997 Senyalització 

 RD 314/2006 CTE DB SUA i DB SI 

 NTP 503 Confort acústic en oficines. 

 RD 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 

 RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisis sanitària del Covid 19 

 Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l’Interior. 
Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d’Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015)  

 

RRIISSCCOOSS IIDDEENNTTIIFFIICCAATTSS II MMEESSUURREESS CCOORRRREECCTTOORREESS//PPRREEVVEENNTTIIVVEESS PPRROOPPOOSSAADDEESS 

 
Cal recordar que els diferents aspectes que es citen a continuació es va posar de manifest en data de 20/07/18 amb 
núm. de registre d’entrada 735 del registre 0716. Amb posterioritat es va fer la respectiva denúncia a Inspecció de 
Treball. 
 

Agent Causant / Factor de Risc Desconfort en l’ higiene  

Lloc de treball Vestidors dones i homes 

Risc: 
 
1-Temperatura 
d’aigua de dutxa 
excessiva  
 

Descripció del rics:  
Es van dur a terme tot un seguit d’intervencions, sense garantir, que a dia d’avui les dutxes 
disposin d’aigua freda  

Mesura correctora: Proposta: 
Cal col·locar sistemes de polsador amb regulador de temperatura, ja que l’actual sistema 
és totalment inviable i fa que els treballadors no puguin tenir l’ higiene que els correspon. 
Cal tenir en compte que en aquestes dependències hi ha unitat d’Ordre Públic i Tedax 
amb una feina que pot necessitar una bona higiene corporal un cop finalitzada la seva 
jornada laboral  

Normativa de 
Referència 

Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals  
RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l’empresari. 
Annex V punt 2, Vestidors, dutxes.... 4º Han de disposar d’aigua corrent, calenta i freda. 
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Fotografies: 
Fotografies de juliol del 
2018 

   
 
Agent Causant / Factor de Risc Evacuació de l’edifici 

Lloc de treball Senyalització de recorreguts de sortides d’emergència 

Risc: 
 
2-Manca 
senyalització 
d’evacuació de  
sortida 
 

Descripció del rics:  
Es comprova que els vestidors no disposen de senyals ni llums de sortida d’emergència tal 
hi com estableix la normativa 

Mesura correctora: Proposta: 
Cal col·locar la senyalització de forma adequada per què siguin el màxim d’eficient en cas 
d’haver d’evacuar les instal·lacions . 

Normativa de 
Referència 

RD 485/1997 Senyalització 
RD 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Fotografies: 

 
 
Agent Causant / Factor de Risc Armariets insuficients  

Lloc de treball Vestidors homes i dones 

Risc: 
 
3-Armarients 
insuficients per 
encabir tot els 
vestuari. 
 

Descripció del rics:  
Es comprova que els actuals armariets per encabir tot el vestuari, armilla, calçat, jaquetes, 
etc... són del tot insuficient 

Mesura correctora: Proposta: 
Cal substituir els actuals armariets per uns amb capacitat suficients per encabit totes les 
peces de vestuari, tal hi com estableix la normativa vigent. 

Normativa de 
Referència 

Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals  
RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 2 
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Fotografies: 

 
 
Agent Causant / Factor de Risc Passos estrets en vestidors  

Lloc de treball Vestidors homes  

Risc: 
 
4-Zones de pas entre 
armariets 
incompleixen 
amplades. 
 

Descripció del rics:  
Es comprova que la separació i zona de pas entre armariets es inferiors als 80 cm. a més a 
més, no es compleix amb els actuals requisits que estableix el RDL 21/2020 sobre els llocs 
de treballs davant l’actual pandèmia provocada pel Covid 19  

Mesura correctora: Proposta: 
Cal esponjar la sala d’armariets per tal de complir amb els requisits que estableix la 
normativa. En cas de manca d’espai, el mateix edifici disposa de sales amb possibilitat de 
ser adaptades a vestidors amb dutxes i lavabos. 

Normativa de 
Referència 

RD 314/2006 CTE DB SI 3 4.2. 
RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisis sanitària del 
Covid 19. Art. 7 c 

Fotografies: 

   
 
Agent Causant / Factor de Risc Manca de bancs suficients en vestidors  

Lloc de treball Vestidors homes i dones 

Risc: 
 
5-Manca de bancs 
per seure en 
vestidors. 
 

Descripció del rics:  
Es comprova que en el vestidors d’homes falten bancs per seure tal hi com estableix 
normativa.  

Mesura correctora: Proposta: 
Cal esponjar la sala d’armariets per tal de complir amb els requisits que estableix la 
normativa i poder col·locar bancs suficients. 

Normativa de 
Referència 

Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals  
RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 2 
RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisis sanitària del 
Covid 19. Art. 7 c 

Fotografies:  
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Agent Causant / Factor de Risc Manca d’espai en despatxos  

Lloc de treball Despatxos destinades a formació 

Risc: 
 
6-Manca d’espai en 
oficines destinades a 
formació. 
 

Descripció del rics:  
Segons manifesten els treballadors, el despatx destinat a formació hi treballen 8 persones. 
Aquest espai té una superfície que està al voltant d’uns 30 m2. 
Si tenim en compte que el CTE-DB-SI estableix que calen 10 m2 construïts per persona, és 
del tot evident, que aquest espai no compleix amb la superfície mínima. 
A més a més, l’actual normativa sobre el Covid 19 deixar molt clar que cal separacions 
superiors a 1.5 mts     

Mesura correctora: Proposta: 
Cal esponjar el despatx de formació i trobar nous espais amb superfícies suficient. 

Normativa de 
Referència 

Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals  
RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.  
RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisis sanitària del 
Covid 19. Art. 7 c 
 

Fotografies:  

 
Agent Causant / Factor de Risc Incompliment de mesures per l’actual nivell 4 de pla de prevenció i protecció 

antiterrorista. 

Lloc de treball Tanques exteriors 

Risc: 
 
7-Incompliment de 
mesures pel nivell 4. 
 

Descripció del rics:  
Les tanques exterior orientades al c/ Industria no disposen de cap tipus de protecció que 
eviti la visió des de l’exterior. Cal recordar que en aquestes dependències, a més d’haver 
les unitats d’ARRO i TEDAX, també es fa formació a diferents unitats de la resta de la 
Regió Policial de Girona .  

Mesura correctora: Proposta:  
Cal dotar les tanques d’elements de protecció per garantir la seguretat de les 
treballadores i treballadors.  

Normativa de 
Referència 

Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l’Interior. 
Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d’Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny 
del 2015)  

Fotografies: 

 
 

CONCLUSIONS 
 
Un cop visitades les dependències en diverses ocasions per tal de comprovar in situ els diferents incompliment de la 
normativa vigent i actual, pel que fa a la Covid 19. Desprès que Inspecció de treball fes els respectius informes on 
deixa clar que s’incompleix amb les normatives vigents.  
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Els exigim, que es resolguin tots els punts que consten en el present document de forma immediata, recordant-los, 
que en trobem en una situació de pandèmia de llarga durada i en un nivell 4 del pla de protecció i prevenció 
antiterrorista.  

 
SIGNATURA DELEGAT SINDICAL 

SAP-FEPOL 
SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIÓ SAP-

FEPOL 

 Rafel Villena Sánchez 

14 de juliol del 2020 14 de juliol del 2020 
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