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PROPOSTA D’ACTUACIÓ EN 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
art. 36.2.f de la Llei 31/95 LlPRL,  art. 11.3 Directiva 

Marc 89/391 

 

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: Temperatures interior en la CD de Sant Vicenç dels Horts. 

Senyora; 

 

Segons conversa mantinguda via telefònica la passada 
setmana, sobre les altes temperatures que hi ha a 
l’interior de la CD de Sant Vicenç dels Horts, on es 
superen àmpliament els 33ºc, tal hi com es pot 
observar en la fotografia que s’adjunta. On, a més a 
més, en les diferents visites dutes a termes pels 
diferents delegats sindicals de SAP-FEPOL, s’ha pogut 
comprovar que el problema està generalitzat en totes 
les dependència policials, obligant a les treballadores i 
treballadors a patir un enorme estrès i desconfort 
tèrmic. 

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 va 
indicar el Departament de Salut en els comunicats fets 

públics. S’ha de garantir les renovacions d’aire amb les màximes garanties higièniques, 
tal hi com estableix normativa vigents en 30 m3/h/treballador i unes humitats que oscil·lin 
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 la normativa vigents, es adir, RD 486/1997 annex III punt 2a, on deixar 
clar que la temperatura ha de ser de 17ºc a 27ºc. 

Que en cas de no poder reparar els sistema, es procedeixi, tal hi com es va fer a l’ABP 
de Mollet del Vallès i ABP de Mataró, a col·locar un equip o UTAs exterior connectat a la 
xarxa actual, el més aviat possible.   

 

 

 

Rafel Villena i Sánchez 
Arquitecte tècnic 
Delegat de Prevenció de Riscos Laborals 
SAP-FEPOL 
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