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Sr.   Eusebi del Olmo Ferrús 

sub-director general d'Administració i Serveis (DGP) 

 

Sr. Fermí Vendrell Borràs 

Sub-director 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 de la CD de Salou.  

Senyors; 

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 i la seguretat de l’edifici 
de la CD de Salou. 

 

DDAADDEESS  DDEELL  LLLLOOCC  DDEE  TTRREEBBAALLLL 
 

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

CENTRE DE TREBALL: CD Salou 

DIRECCIÓ: C/ Salvador Espriu, 5 Salou 43840 Telf.  977 92 94 00 

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: 18 de setembre del 2018  a les 11.00 hores i 21 de 
juliol del 2020 
 
 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ 
 
En data de 01 d’octubre del 2018 amb núm. de registre d’entrada 886 de l’ Institut Català de la 
Salut, es va entrar escrit informant de tot un seguit d’incompliment de normativa en matèria de 
Seguretat i Salut Laboral. En aquest document es posaven de manifest aspectes relacionats 
amb l’ incompliment de normativa sobre temperatures, armariets de vestidors, aparells autònoms 
d’aire condicionat, etc.. 
 
En data de 21 de juliol del 2020, davant de les continuades queixes de les treballadores i 
treballadors, el Delegat de Prevenció de Riscos Laborals de SAP-FEPOL, realitza una nova 
visita al centre de treball per tal de comprovar in situ l’estat de les instal·lacions. Cal remarcar, 
que en aquesta visita, es va poder verificar que NO s’havia realitzat cap tipus d’adequació a la 
normativa vigent, tal hi com es va posar de manifest en l’informe datat a 01 d’octubre del 2018.  
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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 
 
1- Condicions ambientals de treball: 

 
En l’informe aportat, quedava molt clar l’ incompliment de les 
temperatures de confort, on es superava i encara a dia d’avui es 
superen el 29ºc de temperatura en els vestidors, tant d’homes com 
de dones. (Fotografia ajunta feta amb data de 21/07/20 a les 12.20 
hores) 
 
En conseqüència s’incompleix amb 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. Cal recordar, que es va fer una consulta 
al Departament de Treball, i aquest, deixar molt clar que els 
vestidors han de complir amb aquest requisits (s’adjunta 
document)  

 
2- Armariets insuficients: 

 
En l’esmenta’t document, es va posar de manifest la manca d’espai en els armariets per encabit 
la totalitat del vestuari de les treballadores i treballadors. Aquest aspecte tampoc ha estat resolt. 
“Els hi recordem, que el 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”. (S’adjunta document). RD 486/1997 Disposicions mínimes en 
llocs de treball. Annex V punt 2 
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3- Amuntegament en vestidors d’homes. 

 
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. 
 
Cal dir, que l’actual edifici disposa d’un vestíbul de grans dimensions, on es podria plantejar una 
sala de brífing i fer de l’actual sala de brífing una ampliació dels vestidors.  
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4- Equips autònoms d’aire condicionat en vestidors. 

 
En el vestidor d’homes es comprova, que per poder reduir la temperatura ambiental, s’han 
col·locat aparells autònoms d’aire condicionat.  
 
Per un costat; si tenim en compte que la superfície dels vestidors és de 120 m2, calen com a 
mínim unes 12.000 frigories per poder garantir el confort. Els dos aparells col·locats poden 
aportar entre 2500 i 3000 frigories. Per tant, del tot insuficient.  
 
Per altre banda; s’està incomplint i posant en risc de contactes elèctrics els treballadors. 
(RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa ICT-BT-27. Volum 3 de protecció) ja que un 
dels aparells incompleix clarament els volums de protecció al estar col·locat a tocar de les 
dutxes. 
 

 
 
5- Estat dels urinaris del vestidor d’homes 

 
En la visita feta en data de 21 de juliol del 2020 es 
va poder comprovar que els urinaris no es poden fer 
servir per falta de manteniment. Cal reparar-los de 
forma urgent. 
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6- Porta lateral d’accés 

 
Segons se’ns manifesta, en diverses reunions regionals, s’ha 
demanat que es faci una porta lateral amb codi o empremta 
digital d’accés.  
 
Com vostès ja saben ens trobem en el 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). Es més, 
actualment, aquest nivell 4 ha passat a Nivell 4 reforçat.    
 
Cal doncs, agilitzar aquest pas per evitar riscos i garantir la 
seguretat de les dependencies policials. 
 
 
 

   
CONCLUSIONS 

 
Davant dels fets exposat es evident que l’estan incomplint tot un seguit d’aspectes relacionats 
directament amb la prevenció de riscos laborals de les treballadores i treballadors. Aquest riscos 
estan regulats per diferents Lleis i decrets d’obligat compliment i de responsabilitat directa de 
l’empresari, en aquest cas, el Departament d’Interior. Bona part d’aquest problemes es va posar 
de manifest en l’informe redactat ja fa pràcticament dos anys, a dia d’avui, segueixen sense 
resoldre’s.   
 
A més a més, cal recordar que actualment el cos de Mossos d’Esquadra es troba en un Nivell 4 
reforçat del pla de prevenció de risc antiterrorista, pel que cal aplicar mesures preventives 
acurades i amb rigor per evitar al màxim qualsevol aspecte derivat d’aquests fets.  
 
També cal posar èmfasis en  l’actual RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per 
fer front a la crisis sanitària del Covid 19. On en el seu art. 7 deixar clar les mesures a adoptar en 
els centres de treball. Ventilació, higiene, etc.. 
 
Per tant, des de SAP-FEPOL, considerem que transcorreguts 2 anys, un cop posats en 
coneixement del Departament d’Interior els fets exposats, el més oportú és posar-ho en 
coneixement de l’òrgan competent, en aquest cas Consorci d’inspecció de treball i seguretat 
social de Catalunya.  
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ANNEXES 
 

 
 
 

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL 
SAP-FEPOL 

SIGNATURA DELEGAT DE 
PREVENCIÓ SAP-FEPOL 

 Rafel Villena Sánchez 

22 de juliol del 2020 22 de juliol del 2020 

 


