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PROPOSTA D’ACTUACIÓ EN 
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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 les deficiències del laboratori de policia científica de la 
Regió Policial Central de Manresa.  

Senyor; 

Amb el present escrit, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) li trametem 
l’informe sobre l’ incompliment de diferent normativa en vigor sobre el laboratori de 
Policia Científica de la Regió Policial Central de Manresa.. 

 

DDAADDEESS  DDEELL  LLLLOOCC  DDEE  TTRREEBBAALLLL 
 

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

CENTRE DE TREBALL: Regió Policial Central de Manresa 

DIRECCIÓ: Avinguda Països Catalans, 169-171 Telf.  938 75 98 00 

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

DELEGATS DE PREVENCIÓ: Rafel Villena i Sánchez (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de 
Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals  
Laborals DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 14 de novembre del 2019  a les 12.00 hores 
 
 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ 
 
El present document es porta a terme degut a les reiterades queixes dels efectius que hi presten servei al 
laboratori de Policia Científica de Regió Policial Central de Manresa. Segons manifesten els treballadors, es 
fa complicat dur a terme les tasques per la manca d’espai, amuntegament, manca d’endreça com a 
conseqüència de la falta lloc, etc..  
 
Segons consta en les dades cadastrals ( ref. 4398038DG0149G0001QR ) l’ edifici data del 2001 amb una 
superfície construïda de 10.184 m2 en tres plantes, soterrani, baixa i primera. La façana principal està 
orientada a oest, amb l’accés a les dependències, per la seva part central. En planta soterrani hi trobem 
magatzems, zona d’estacionament de vehicles i accés a les plantes superiors. En planta baixa, la zona 
d’atenció als ciutadans i diferents despatxos. En planta pis, despatxos d’administració i altres i zones de 
vestidors, menjador, sala de brífing, etc.    
 

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  RREEFFEERRÈÈNNCCIIAA 
 
 

 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.  

 CTE DB SUA, SI, HS, etc. 
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RRIISSCCOOSS IIDDEENNTTIIFFIICCAATTSS II MMEESSUURREESS CCOORRRREECCTTOORREESS//PPRREEVVEENNTTIIVVEESS PPRROOPPOOSSAADDEESS 

 
Agent Causant / Factor de Risc Manca d’espai mínim de treball  

Lloc de treball Sala destinada a laboratori 

Risc: 
 
1-Manca d’espai 
mínim de treball.  
 

Descripció del risc:  
Es comprova que la sala destinada a laboratori presenta un espai molt reduït, en 
conseqüència, no es pot col·locar de forma correcta el mobiliari, els aparells, manca 
espai per fer un emmagatzematge correcte de substancies, generant desordre.   

Mesura correctora: Proposta: 
Cal estudiar noves propostes d’espai per tal de dotar el laboratori amb les 
condicions mínimes de treball de superfície, volum, il·luminació, ventilació, etc..  
Es recorden algunes dels incompliments normatius:  
-Manca superfícies mínimes, 2 m2 de zona de treball (RD 486/1997), 10 m2 per 
persona (CTE-DB-SI). 
-Il·luminació insuficient (RD 488-1997) 
-Cablejat sense recollir (RD 842-2002)  
-Paviment antilliscant (RD 486/1997 i CTE-DB-SUA) 
-Manca d’ordre (RD 486/1997) 
-Manca pla d’emergència del propi laboratori (Treballadors desconeixen on es 
troba)  
-etc... 

Normativa de 
Referència 

Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals  
RD 486/1997, RD 488-1997, RD 842-2002,  CTE-DB-SI. CTE-DB-SUA.  

Fotografies: 
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CONCLUSIONS 

 
Un cop visitat el laboratori destinat a les tasques de Policia Científica de l’ABP de Manresa, es fa del tot 
evident, que l’actual espai és del tot insuficient. Degut a aquest fet, es impossible mantenir l’ordre, 
superfícies mínimes de treball, lleixes per emmagatzematge, etc... Cal recordar que la manca d’espai està 
originant tot un seguit de riscos laborals, contemplats en la legislació vigent i d’obligat compliment, que a 
més a més, es responsabilitat directa de l’empresari, en aquest cas, el Departament d’Interior. Considerem, 
que cal actuar, de forma urgent, planificant un espai i volum suficient per tal de poder desenvolupar les 
tasques de forma correcta, amb ventilació, il·luminació, paviments antilliscants, etc... 

 
 

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL 
SAP-FEPOL 

SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIÓ 
SAP-FEPOL 

 Rafel Villena Sánchez 

19 de novembre del 2019 19 de novembre del 2019 
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