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Sra. Consol González Cerezales 

Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 

 

Sr.   Eusebi del Olmo Ferrús 

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

 

Sra. Maria Àngels Sala Fenés 

Responsable de Gestió Técnica d’Infraestructures de Cossos Operatius 

 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona 

 

Assumpte: Informe de l’ incompliment de diferents normatives d’obligat compliment de 
l’ABP de la Seu d’Urgell. 

 

Senyor/a; 

Amb el present escrit, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) li trametem l’informe 
sobre l’ incompliment de diferents normatives sobre prevenció de riscos laborals. 

 
 

0011--DDAADDEESS  DDEELL  CCEENNTTRREE  DDEE  TTRREEBBAALLLL 
 

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

CENTRE DE TREBALL: ABP LA SEU D’URGELL 

DIRECCIÓ: AV. De Guillem Graell, 25700 La Seu d’Urgell Telf.  973 35 72 00 

PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: DELEGAT DEL SAP 

DELEGATS DE PREVENCIÓ: Rafel Villena i Sànchez (Federació de Professionals de la 
Seguretat Pública de Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals  

DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 20 de gener del 2021 a les 11.00 hores  

 
 
 

0022--IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ 
 
L’edifici va ser construït al 2000, segons consta en les dades cadastrals del mateix (Ref. 
3711301CG7931S0001XM), es va fer sobre una parcel·la d’uns 2.200 m2 aproximadament i 
consta d’un edifici d’una planta soterrani, baixa i planta pis amb uns 1433 m2 construïts en total. 
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0033--AANNTTEECCEEDDEENNTTSS 
 
Segons manifesten els delegats sindical de SAP-FEPOL, els diferents aspectes que consten en 
el present document, han estat posats en coneixement de forma verbal amb els responsables 
d’administració Regional del Pirineu. Tal hi com es pot comprovar, l’edifici presenta incompliment 
normatius pel que fa a la Prevenció de Riscos Laborals i mesures per prevenció i contenció del 
Covid 19.  
 
 

0044--OOBBJJEECCTTEE  DDEELL  PPRREESSEENNTT  DDOOCCUUMMEENNTT 
 
El present document es redacta com a conseqüència de la manca de solucions i de l’ 
incompliment que s’està duent a terme, sobre diferents normatives d’obligat compliment, 
ocupació, etc...  
 
 

0055--NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  RREEFFEERRÈÈNNCCIIAA 
 

 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, SI, HS, etc. 

 RD 513/2017 Reglament de protecció d’incendis 

 RD 488/1997 Disposicions mínimes per treballs amb pantalles 

 Llei 38/1999 Llei ordenació de Edificació 

 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) 

 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. 

 Decret Llei 30/2020 de 4 d’agost regim sancionador específic per incompliment de 
mesures de prevenció i contenció sanitàries en front la covid 19. 

 Llei 33/2011 General de Salut Pública  
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0066--RRIISSCCOOSS IIDDEENNTTIIFFIICCAATTSS II MMEESSUURREESS CCOORRRREECCTTOORREESS//PPRREEVVEENNTTIIVVEESS PPRROOPPOOSSAADDEESS 
 
06.01 Despatx destinat a Informació 
 

L’actual despatx destinat a informació té una superfície 
mesurada in situ de 17.95 m2 útils. En aquesta oficina hi 
treballen de forma simultània quatre persones. També es 
comprova que altres zones o oficines de treball pateixen un 
important amuntegament de treballadors per manca d’espai.    
 
Segons RD 314/2006 CTE-DB-SI cal una superfície de 10 m2 
construïts (8 m2 útils) per cada treballador en cada despatx o 
oficina. Per tant, caldria una superfície útil de 32 m2, per tal 
encabir quatre treballadors. 

 
A més a més, el RD 486/1997 deixar clar que la superfície mínim de moviment ha de ser de 2 
m2. En el cas de despatxos seria l’espai mínim entre la taula i algun altre moble o paret per 
darrere i els laterals. Doncs bé, en el despatx destinat al Grup d’Informació, hi ha llocs de treball, 
que escassament disposa de 1.2 m2 de zona de treball incloent la taula.(adjunten fotografies) 
 
Cal recordar que l’amuntegament de les treballadores i treballadors fa que s’incompleix amb 
l’actual RDL 21/2020 sobre mesures urgent de prevenció, contenció i coordinació per fer front a 
la crisis sanitària de la Covid 19, en el seu art 7. Per manca de distàncies de seguretat, etc... 
 

  
  
06.02 Cablejat sense recollir amb risc de contacte elèctric 
 

Es comprova l’existència de cablejat sense recollir en pràcticament en la 
totalitat dels diferents despatxos. Cal recordar, que a més del risc de 
contactes elèctrics, es poden produir caigudes de persones al mateix 
nivell. RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics, art 3.3 i 4 
obligació de manteniment de les instal·lacions. 
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06.03 Sortida de fums i vapors de la campana extractora del forn del laboratori de policia 
científica. 
 

El sistema d’extracció de vapors i fums del forn del 
laboratori de policia científica segueix la trajectòria 
marcada amb fletxes vermelles en el document 
adjunt. Aquest passa per sobre del cel ras on es 
passen la resta d’instal·lacions. 
 
En arribar a la façana s’ha col·locat una reixa ( veure 
foto adjunta). Aquesta reixa es troba sota la cornisa 
de la coberta i sobre la finestra d’un dels despatxos 
de la comissaria, amb les seves lames encarades 
cap a baix. 
 
Doncs bé, en fer ús de la campana extractora, el 
sistema de ventilació porta els vapor i fums fins a la 

zona de sobre la finestra i sota la cornisa. Fent que part d’aquests fums retornin a l’interior a 
través de les finestres i generant problemes el despatx situat sota aquesta sortida de ventilació. 
A més a més, el fet d’estar situat sota una cornisa, impedeix que els vapors i fums tinguin una 
evacuació correcta i ràpida. Cal recordar, que la majoria d’aquest vapors i fums són altament 
tòxics.  
 

Es del tot sabut que els sistemes de ventilació han 
de sortir a coberta tal hi em especifica el RD 
314/2006 CTE HS 3.2.4 on diu textualment “ les 
boques d’expulsió han de situar-se en la coberta de 
l’edifici separades 3 m com a mínim, de qualsevol 
element d’entrada de ventilació ( boca de presa 
d’aire, obertura d’admissió, portes exteriors y 
finestres) i dels espais on pugui haver persones de 
forma habitual, com són terrasses, galeries, 
miradors, balconades, etc...” 
 
Les obres de millora i condicionament del laboratori 
de policia científica són posterior als 2006, per tant, li 

són d’aplicació el RD 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc. A més a més, la Llei d’Urbanisme DL 
1/2010 on s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, deixa clar, art. 187 Actes subjectes a 
llicencies d’obres. Per tant, calia demanar la respectiva llicència d’obres. Aquesta llicencia, tenia 
l’obligació de supervisar el correcte funcionament de les millores realitzades així com el control 
de la instal·lació, amb la funció d’evitar riscos en les persones. 
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07-CONCLUSIONS 

 
Davant dels fets exposat considerem que cal resoldre, de forma urgent, els problemes de sobre 
ocupació del centre de treball. Cal doncs, plantejar de forma urgent l’ampliació de les 
instal·lacions per tal d’encabir totes les persones treballadores del centre de treball. Aquesta 
ampliació es del tot necessària per tal d’esponjar els actuals despatxos i resta de volums del 
l’edifici. Els hi recordem que s’estan incomplint tot un seguit de normativa d’obligat compliment 
en matèria de Prevenció de riscos laborals, en l’actualitat agreujada per l’actual pandèmia del 
Covid 19. A més a més, cal que es faci arribar la sortida de vapors i fums a la coberta de l’edifici 
tal hi com estableix la normativa vigent.   

 
 

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL 
SAP-FEPOL 

SIGNATURA DELEGAT DE 
PREVENCIÓ SAP-FEPOL 

Sr. Xavier Aluju 
 

Rafel Villena Sánchez 
 

20 de gener del 2021 20 de gener del 2021 

 


