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INFORME SOBRE LA VISITA REALITZADA AMB DATA 22 D’ABRIL DE 
2009 A LA SEU DELS SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA 

COMARQUES (Departament d’Educació) 
 
 

CONSIDERACIONS PRÈVIES: 

 
• Aquesta visita és duu a terme a petició d’alguns treballadors i treballadores de 
la delegació i en ús del dret i ens atrevim a dir, l’obligació, que tenim els 
delegats i delegades de prevenció d’exercir una tasca de vigilància i control 
dels centres de treball, en base, entre d’altres al que disposa la normativa 
següent: 

 
Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, art. 36 en el seu apartat e) i que diu el 
següent: 
 

 
Per a fer-ho, els delegats i delegades de prevenció tenen dret a proveir-se dels mitjans que 
considerin necessaris per prendre constància objectiva de les deficiències que es poguéssin 
detectar. Les observacions que realitzin cal que siguin notificades a l’empresa per tal que les 
valori, realitzi les comprovacions que consideri adients, i, si s’escau, faci les correccions 
necessàries per a protegir i millorar les condicions de seguretat i salut dels treballadors i 
treballadores. Si l’empresa no actua tot i que es demostri que existeix un risc per a la salut o 
que s’incompleix una determinada normativa, els delegats i delegades de prevenció estan 
facultats per posar-ho en coneixement de les autoritats laborals i d’utilitzar els mitjans de 
denúncia que considerin adient. 
 

� Segons el CAPÍTOL II , del REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1997, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, són obligacions de l’empresari: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3.º Obligación general del empresario.  
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares 
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no 
fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo.  
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios 

Es facultat dels delegats de prevenció el realizar visitas a los lugares de trabajo para 
ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. 
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1.- Breu resum de les deficiències detectades: 

 
En el decurs de la visita, vam observar les següents irregularitat, com a conseqüència de les 
quals sol�licitarem dades complementàries, proposarem mesures correctores i demanarem 
l’actuació que s’escaigui per corregir-les:  

 
� Risc elèctric 
� Manca de senyalització en matèria de seguretat i incendis 
� Problemes amb l’Ordre, manteniment i neteja de les instal.lacions i de conservació de 

l’edifici. 
� Condicions termohigromètriques, climatització i ventilació inapropiades 
� Il�luminació inadequada en alguns llocs de treball 
� Mobiliari no homologat  
� Altres aspectes. 
 

2.- Detall de la visita: 

 

 
2.1.- Condicions constructives. Incendis. Instal.lacions elèctriques. 

 
2.1.1.- Normativa aplicable: 
 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Artículo 4.º Condiciones constructivas. 
2. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las 
situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura 
evacuación de los trabajadores.  
3. Los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, los requisitos mínimos de seguridad indicados en el Anexo I. 
 
ANEXO I  
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
11. Condiciones de protección contra incendios.. 
3.º Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Dichos 
dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y ser duradera. 
 
Además: 
 

� Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, segons el Reial 
decret 485/1997, de 14 d’abril. (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997). 

 
Artículo 3.  

 
Obligación general del empresario: Siempre que resulte necesario teniendo en cuenta los criterios del artículo 
siguiente, el empresario deberá adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una 
señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos I a VII del presente Real Decreto. 

 
� REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Edificación "NBE-CPI/96". BOE núm. 261 de octubre de 1996. 
 
12. Instalación eléctrica. 
2.º La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán estar 
debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos. 
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2.1.2.- Deficiències observades:  
 

                                           
 

 

 
 

                         
 

 
 

� Manca de senyalització dels extintors en els replans d’accés a les plantes 
(a totes les plantes). 

 
� Manca de senyalització dels pulsadors d’alarmes d’incendis (a totes les 
plantes). 

 
� Senyalització provisional en les portes d’emergència a l’escala exterior. 

� Quadres elèctrics sense protecció en totes les plantes (llevat d’un de la 
planta 5). 

 
� Cablejat dels ordinadors sense protecció ni canalització en diferents 
plantes. Cal esmentar especialment la primer planta i l’àrea dedicada a 
informàtica. 

 
� Cablejat elèctric al terra sense protecció o protecció inadequada en 
zones de pas. 

 
� Conexió de diferents aparells elèctrics en un mateix endoll utilitzant 
lladres innadequats. 
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2.2.- Ordre, neteja y manteniment.  
 
2.2.1.- Normativa aplicable: 
 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 
Artículo 5. 
 
El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Anexo II.  
Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 
de abril. 
 
ANEXO II  
ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de 
circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma 
que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.  
2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán 
periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. 
A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.  
Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás 
productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.  
3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las 
efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados.  
4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de 
forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con 
rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  
Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y un sistema de 
control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores.  
En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Goteres recurrents al sostre sobre un lloc de treball, al costat de punt 
d’il�luminació (planta 1).  

 
� Taca d’humitat activa al sostre, a tocar del punt d’il�luminació, en wc de 
dones (planta 1). 
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2.2.2.- Deficiències observades: 
 
 

 

   
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

� Acumulació de caixes de cartró en zones de pas, caixes de cartró sobre 
taules per manca d’espai de treball i emmagatzematge provisional de 
documentació, papers apilats en equilibri sobre la vertical de llocs de 
treball per manca d’espais d’enmagatzematge adequats , aspecte general 
de desordre (planta 1).  

 
� Acumulació de paper en les estances de treball que generen acumulació de 
brutícia de difícil neteja. Algunes persones relaten la presencia d’insectes 

 
� Filtres dels aparells de ventilació vells (per contrast amb els més recents) 
en tots les plantes, així com brutícia no recent del terra de l’habitació que 
conté el maquinari a cada planta i de les reixes de les portes de l’habitacle, 
molt especialment a la planta 7. 

 
� Deteriorament de plaques del sostre en diverses zones, algunes adjacents 
a punts d’il�luminació i situades sobre llocs de treball o de pas.  

 
� Risc de caiguda sobre el personal de plaques i elements elèctrics per la 
desviació de les guies de subjecció conseqüent al deteriorament de plaques 
concretes.  
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2.3.- Condicions ambientals 
 
2.3.1.- Normativa aplicable: 
 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Artículo 7º  
 
1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad 
y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones 
termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo III. 
 
ANEXO III  
CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO  
1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y 
la salud de los trabajadores.  
2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir 
una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las 
humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, 
la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.  
3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:  
a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará 
comprendida entre 17 y 27 º C.  
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 º C.  
b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos 
por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.  
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el Real Decreto 1618/1980, de 
4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, la renovación 
mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de 
trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los 
casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables.  
El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire 
viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo.  
4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las limitaciones o 
condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares del propio lugar de trabajo, de los 
procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el 
aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar.  
6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios 
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán responder al uso específico de estos locales 
y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3. 

 
 
2.3.2.- Deficiències observades: 
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2.4.- Il.luminació. 
 
2.4.1.- Normativa aplicable: 
 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Artículo 8. 
 

� Inexistència de climatització en algunes zones: forta sensació de xafogor. 
 
� Alta temperatura en llocs de treball adjacents a les finestres de la banda mar 
(planta 7: 28’1º), sala d’informàtica i despatxos laterals banda mar. 

 
� Manca de vidres amb protecció amb altes temperatures al contacte (planta 
6, 7) 

 
� Temperatures que generen disconfort general (per excés i per defecte) a 
totes les plantes, que incrementa en les plantes superiors. 

 
� Resultat Medicions realitzades: 

 
 

Planta Zona 
mar 

Zona 
muntanya 

7 28,1 26’2 
6 27,2 27,1 
5 27,3  
4  25,3 
3 27,2 26,2 
1 27,1 28,1 

 
 

� Índexs d’humitat excessivament baixos en totes les medicions realitzades, 
que oscil�len entre: 26 % a les plantes 7 i 3,  i 35% a la planta 1. La mitjana 
del valor observat, de les 10 medicions realitzades és de 29’6%. 

 
� El personal relata espontàniament i a totes les plantes episodis de molèsties 
en vies respiratòries, als ulls, sensació de set continuada, sequedat de pell i 
en algunes plantes, episodis continuats de descàrregues per electricitat 
estàtica en tocar mobiliari o altres persones. 

 
� El personal de la planta 0, 1, 2 relata l’existència d’olors recurrents intensos 
que descriuen com de “gasoil” provinent del pati interior de l’edifici. 

 
� El personal de la planta soterrani i planta 0 i 1, descriu olors de gasos de 
vehicles provinents del respirador o de la rampa de l’aparcament. Les 
finestres actualment estan segellades o fixades de manera provisional a la 
planta baixa i el soterrani (arxiu). 
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La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad 
adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y 
salud.  
La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del Anexo IV. 
 
ANEXO IV  
ILUMINACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO  
2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con 
una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales 
casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando 
en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados.  
3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:  
Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo  
de iluminación (lux)  
Zonas donde se ejecuten tareas con:  
1.º Bajas exigencias visuales 100  
2.º Exigencias visuales moderadas 200  
3.º Exigencias visuales altas 500  
4.º Exigencias visuales muy altas 1.000  
  
4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, 
las siguientes condiciones:  
a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.  
b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, 
evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.  
c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 
luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.  
d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona 
de operación o sus proximidades.  
 
 
 
2.4.2.- Deficiències observades: 

 
 
 
2.5.- Serveis higiènics i llocs de descans 
 
2.5.1.- Normativa aplicable: 
 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Artículo 9. 
 
Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones del Anexo V en cuanto a servicios higiénicos y locales de 
descanso. 
 
ANEXO V  
SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO  

 

La il�luminació general no s’adapta a les necessitats d’alguns llocs de treball, en els 
que es detecta una il�luminació insuficient, especialment en la zona central de les 
plantes (planta 6, taula de recepció, 330 lux- planta 3, taula de recepció 380 lux). 
En altres casos, per la suma de la llum natural i l’artificial, la il�luminació és 
excessiva i dificulta el treball amb paper blanc (per ex planta 7, 1000 lux prop de la 
finestra, planta 3, 800 lux en taula situada sota il�luminació de sostre). Algunes 
persones manifesten molèsties durant el treball amb determinats documents 
(taules, llistats...) durant una estona perllongada o al final de la jornada laboral. 
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1. Agua potable.  
Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará toda 
circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no 
potable, siempre que puedan existir dudas al respecto.  
  
4.º Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 
condiciones adecuadas. 
 
2.5.2.- Deficiències observades: 

 
 
 
2.6.- Control de plagues: 

 
 
 
 

3.- SOL.LICITUD D’INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 

 
1. Informe sobre el darrer simulacre d’incendis. Pla d’emergència i avaquació vigent. 
2. Darreres avaluacions de riscos realitzades en la seu dels Serveis Territorials de 

Barcelona Comarques, en matèria de seguretat i higiene, ergononomia i psicosociologia. 
3. Especificacions sobre el sistema de climatització:  

a. Garantia de bon funcionament d’intercanvi d’aire amb l’exterior. 
• El sistema permet l’intercanvi d’aire exterior? 
• Funciona correctament? 
• Els punts de recollida d’aire, on estan ubicats? 

b. Especificació dels materials de recobriment interior dels conductes.  
c. Programa de neteja de filtres i conductes. Periodicitat de substitució dels filtres. 

Data de la darrera revisió. 
4. Projecte i planificació de les futures actuacions de millora i/o redistribució dels espais, 

com a conseqüència de la darrera reducció de plantilla amb motiu de la creació dels 
Serveis Territorials de la Catalunya Central. 

5. Data de la darrera actuació en matèria de control de plagues (desratització i 
desinsectació). 

6. Informe sobre la causa de les olors periòdiques que provenen de pati interior i del que 
els treballadors i treballadores relaten com “semblant al gasoil” en les dependències 
dels Serveis Territorials i accions realitzades per corregir-ho. 

Les àrees que es podrien considerar de descans o d’ús possible del personal per 
establir pauses de treball, adoleixen de les mateixes deficiències que els llocs de 
treball de la resta de la unitat. En algunes es duu a terme una utilització polivalent: 
sala de treball, arxiu i office. Cap no disposa d’aigua corrent i les condicions de 
temperatura i humitat són variables. Cap d’elles disposa de ventilació a l’exterior i 
tenen un índex de llum variable. A cap d’aquestes àrees hi ha seients ergonòmics 
que permetin un descans adequat en situacions determinades, per exemple per a 
dones embarassades. 
 
El personal relata que de manera reiterada l’aigua dels rentamans surt tèrbola.  
 

El personal relata l’existència d’insectes, molt especialment a la planta baixa i a la 
primera, entre els papers. A la planta baixa relata l´existència de rossegadors al 
pati interior darrera d´una finestra ara segellada provisionalment. 
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7. Informació sobre si es té coneixement que de forma aleatòria l’aigua corrent dels wc 
apareix tèrbola i sobre l’estat, intervencions realitzades o incidències conegudes sobre 
les conduccions d’aigua corrent sanitària. 

8. Informació i actuacions realitzades o previstes respecte els dos punts de la primera 
planta on hi ha goteres al sostre (wc dones i unitat de gestió de personal). 

9. Informació sobre les operacions que es realitzen, aproximadament un cop la setmana, 
amb un generador dins l’edifici, segons relaten els treballadors i treballadores, i 
mesures de prevenció que s’apliquen al personal durant el seu funcionament. 

 
 

4.- PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES: 

 
 
4.1.- Pel que fa a les Condicions constructives. Incendis. Instal.lacions elèctriques. 

 
� Senyalització adequada dels elements relatius a protecció contra incendis (portes, 

extintors i alarmes). 
 
� Tractament adequat de les connexions elèctriques i el cablejat dels llocs de treball, 

així com dels elements fixos que suposin risc elèctric i risc de caiguda al mateix 
nivell. 

 
� Tractament de les goteres de la primera planta i eliminació del risc elèctric que 

suposa el contacte de l’aigua amb elements elèctrics. 
 

� Protecció dels quadres elèctrics de totes les plantes de l’edifici. 
 
Altres recomanacions: 
 

� Elaborar les instruccions necessàries per tal que tant el personal que s’incorpora de nou 
als Serveis Territorials i les persones que canvien de lloc de treball dins dels Serveis 
Territorials, disposin d’informació immediata sobre les vies d’evaquació i identificació 
dels membres de l’equip d’alarma i evaquació de la seva unitat o zona de treball. 

 
4.2.- Pel que fa a l’ordre, neteja i manteniment.  
 

� Revisió i millora general de les instal.lacions: pintura, substitució de les plaques de 
sostre deteriorades i neteja d’espais dedicats a instal.lacions i estances secundàries. 

 
� Delimitar i assignar les àrees dedicades a office, descans, arxiu o reunions i dotar-les 

del mobiliari i les condicions particulars que requereixi cada cas. 
 

� Revisió del mobiliari assignat a les diferents unitats, especialment les que tramiten un 
alt volum de documentació per garantir una disposició correcta de la zona de treball i 
les zones de pas. 

 
� Adquisició de mobiliari adequat que garanteixi en tot cas l’absència del risc pel 

personal, especialment respecte les prestatgeries i els arxivadors (dispositius 
antirodament i sistemes antivolcatge), per substituir l’actual. 

 
� Cercar sistemes d’arxiu historic i revisió de documentació que garanteixi l’eliminació 

d’excés de paper no actiu a les unitats. Per a la documentació existent, dotació 
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d’armaris tancats i neteja periòdica dels interiors per eliminar la pols. Eliminació 
conseqüent de la càrrega de foc, existència de plagues i al.lèrgies. 

 
4.3.- Condicions ambientals: 

 
 

� Una solució definitiva dels problemes que genera la instal.lació actual per tal de dotar 
els Serveis Territorials d’una temperatura correcta que no causi disconfort ni molèsties 
al personal. Cal tenir en compte que en algunes unitats, la temperatura ultrapassa els 
límits que la normativa considera acceptable. 

 
En tant que no arribi aquesta solució definitiva, cal: 
 

� Garantir una correcta ventilació dels espais de treball. 
 

� Garantir una neteja correcta i amb una periodicitat adequada de filtres, conductes i 
habitacles que contenen la instal.lació i l’establiment d’aquelles correccions que, en 
funció del funcionament del sistema, es requereixi. 

 
� Instal.lar vidres amb protecció a les finestres de la banda de mar, especialment a les 

plantes més altes de l’edifici. 

 
 

� Establir un grau d’humitat correcte mitjançant la instal.lació d’humidificadors, adquisició 
de plantes de gran tamany. 

 
� Mentre no es corregeixi el sistema de climatització i que aquest garanteixi unes 

condicions idònies de salut, seria convenient ventilar les unitats mitjançant l’obertura de 
finestres en hores adequades que permetés equilibrar la humitat interior i exterior. 

 
� Dotar cada planta d’una font d’aigua corrent, fresca, per a ús lliure dels 
treballadors i treballadores.  

 
� Donar informació al personal sobre el risc al que està sotmés i de les mesures 

preventives i les actuacions que cal que tingui en compte, especialment a les persones 
que estan patint conseqüències directes de les deficiències descrites. 

 
 
 
 
 

En aquest tema, entenem que cal una actuació urgent, ja que les condicions 
observades de temperatura i humitat justifiquen sobradament les reiterades 
queixes del personal sobre problemes de salut. Hem de tenir en compte que les 
mesures s’han prés durant el mes d’abril i que aquestes condicions empitjoraran 
de cara a l’estiu.  És per això que proposem i exigim: 
 

Tenint en compte que els percentatges d’humitat mesurats estan molt per sota 
dels límits establerts a la normativa vigent, cal habilitar les següents mesures 
correctores amb caràcter d’urgència. Corregir l’índex d’humitat ha de servir, a 
més, per eliminar/reduir l’existència d’electricitat estàtica. 
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Malgrat això, hi ha llocs de treball que, per la dificultat que comporta la compartimentació 
actual dels espais i per altres qüestions coincidents enumerades en el detall de la visita, 
entenem que requereixen una solució urgent que modifiqui substancialment les condicions 
actuals dels llocs de treball. Es per això que recomanem: 
 

� La modificació de l’actual ubicació de la centraleta telefònica, ja que l’espai actualment 
habilitat amb aquesta finalitat no entenem que reuneixi les mínimes condicions de 
temperatura, higiene, ventilació, il.luminació general i confort necessaris. Les dues 
finestres disponibles estan segellades provisionalment, sembla que com a protecció 
contra els fums i els rossegadors del pati interior.  

 
� La rehabilitació o modificació de l’espai ocupat pels tècnics informàtics: les altes 

temperatures i l’escassa qualitat de l’espai de treball tenint en compte el maquinari que 
utilitzen i la concentració de material elèctric, pensem que fa que es necessiti una 
actuació específica. 

 
� Cal enretirar de la zona de finestres de la banda mar dels llocs de treball situats a prop 

de la façana del C/ Casp per tal que no pateixin les altes temperatures que genera 
aquesta ubicació, en tant no s’adoptin mesures que corregeixin aquesta situació. 

 
� De la mateixa manera, entenem que cal atendre les situacions individuals que 

presenten els diferents espais de treball i dotar-los, en funció de les necessitats 
específiques, d’elements que compensin el mal funcionament actual del sistema de 
climatització, sigui per excés o per defecte de temperatura. 

 
D’altra banda: 
 

� Cal detectar i cercar solucions a les olors descrites com de “gasoil” que sembla que 
poden venir associades a la càrrega periòdica de la caldera de l’edifici, així com dels 
fums i gasos (control de CO2 i matèries tòxiques) provinents de l’aparcament de 
l’edifici. 

  
4.4.- Il.luminació: 
 

� Cal revisar les condicions lumíniques dels llocs de treball i fer les correccions 
necessàries en els casos més severs que contemplaria el tractament de la llum general 
que rep el lloc de treball quan hi ha excés i la dotació d’il.luminació complementària en 
els llocs de treball que pateixen defecte. 

 
4.5.- Pel que fa als llocs de descans. 
 
Com ja hem avançat en l’apartat anterior, cal cercar una solució eficaç i correcta pel tema dels 
espais de descans. Entenem que és més correcte designar zones determinades que reuneixin 
les condicions requerides en substitució del sistema actual. Una planificació en aquest sentit 
permetria la utilització de cada espai per a la finalitat que es programi, amb la dotació del 
material i mobiliari adequat. 
 

� Entenem que és adequat i recomanable l’existència d’un office per tal que la gent pugui 
fer àpats si convé: és una bona mesura, socialment positiva, sempre i quan es pugui 
dur a terme en condicions higièniques correctes i dignes: ara la gent renta els estris a 
l’wc. Entenem que cal dotar-los de seients que permetin el descans en posició adequada 
en general pel personal especialment sensible, en els termes que descriu la normativa. 
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4.6.- Pel que fa al material de primers auxilis. 
 

� En funció del sistema que es trïi per la disposició de les farmacioles, caldrà tenir en 
compte unes mesures correctores o altres. Si l’atenció dels primers auxilis està 
centralitzada en un lloc concret caldria retirar les existents ja que no estan dotades del 
material mínim necessari que preveu la normativa.  

 
Sigui com sigui, convé ubicar-les de manera que es pugui accedir de manera àgil al seu 
contingut, cas que es necessiti. En aquest cas, cal que es revisin de manera periòdica i 
continguin tot allò que preveu la normativa. 
 
4.7.- Control de plagues: 
 
� Seguiment de l’eficàcia dels protocols de desratització i desinsectació que es duguin a 

terme, segons les instruccions bàsiques del Departament de Salut i els protocols 
existents al Departament . 

 
Barcelona, 27 d’abril de 2009. 
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