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Assumpte:  Incompliments de temperatures interior en l’ABP de Badalona. 
 
Senyora; les dependencies Policials de l’ABP Badalona pateixen, un cop més, problemes amb els sistemes de 
refrigeració de l’edifici. 
 

Tal hi com s’ha pogut comprovar, les temperatures interiors superen àmpliament els 
30ºc. Per compensar-ho s’han col·locat alguns aparells autònoms que subministren 
aire refrigerat, tal hi com es pot observar en les fotografies adjuntes. Aquests aparells 
no donen cap garantia de confort, ja que, escassament poden subministrar frigories 
per superfícies que oscil·len entre 15 i 20 m2, sent del tot insuficients. 
 
A més a més, aquest problema, segons manifesten els delegats sindicals de SAP-
FEPOL, s’ha pogut comprovar que està generalitzat en totes les dependència 
policials, obligant a les treballadores i treballadors a patir un enorme estrès i 
desconfort tèrmic. Com és el cas d’un treballador, que segons ens han informat, va 
patir un cop de calor.  Aquest extrems, s’han fet saber, als responsables de la Regió 
Policial Mentropolitana Nord. 
 

Cal recordar que amb l’actual pandèmia de la SARS-COV-2, es de vital importància mantenir en bon estat els 
sistemes de refrigeració i ventilació, tal hi com estableix l’actual RDL 21/2020 de 9 de juny on hi consten les 
mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària originada per la 
Covid19, art. 7.1.a. S’ha de garantir que les temperatures estiguin entre 17 i 27 ºc, les renovacions d’aire amb les 
màximes garanties higièniques, tal hi com estableix normativa vigent en 30 m3/h/treballador i unes humitats han 
d’oscil·lar entre el 40 i 60%.  
 

Els hi exigim que de forma immediata, ja que ens trobem en ple període estival i en 
una PANDÈMIA, es resolguin els problemes de temperatura interiors, per tal de 
garantir el compliment de les normatives vigents, es adir, RDL 21/2020 mesures de 
prevenció de la Covid 19, RD 486/1997 annex III punt 2a, on deixar clar que la 
temperatura ha de ser de 17ºc a 27ºc.  
 
Els hi proposem, que en cas de no poder reparar la UTA de forma immediata, facin el 
mateix que van fer a l’ABP de Mataró o Mollet, col·locant una unitat exterior de 
refrigeració.  
 
Davant de l’ urgència i la necessitat de garantir el bon funcionament de les 
instal·lacions, degut a la SARS-COV-2, considerem que el més oportú es posar els 
fets en coneixement de les autoritats laborals, es a dir, Inspecció de Treball i dels 

responsables de la mútua laboral, com a delegats de sanitat, envers els treballadors del DINT   
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