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GENERALITAT DE CATALUNYA 
Departament d´Interior                                                          
Direcció General de la Policia         
 

 

 

A LA OFICINA DE DIRECCIÓ DEL ISPC 

ANTECEDENTS 

Exposo: 

Que el passat dia 07 de març des de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la RPMN 
es va avisar, seguint directrius telefòniques, un correu electrònic al servei de 
manteniment de l’ISPC per la manca d’il·luminació en el vestidor femení de les agents 
ARRO. 

Que la incidència va ser novament comunicada el mateix dia degut a la no intervenció 
del servei de manteniment. 

Que per seguretat el diferencial del quadre elèctric va tallar el fluid elèctric per una 
anomalia. 

Que el rearmament del diferencial possibilitava momentàniament que hi hagués 
il·luminació a la dependència però aquesta tornava a desconnectar-se per seguretat 
passats uns minuts. 

Que la incidència s'ha estat produint tots els dies posteriors al primer avís. 

Que el dia 21 de març, coincidint amb l’episodi de pluges intenses a Mollet, s’ha pogut 
constatar amb enregistrament de vídeo com l’aigua de pluja incidia sobre el quadre 
elèctric. 

Que el mateix dia 21 es va avisar novament al servei de manteniment de la incidència. 

Que el dia 22 de març el propi servei de manteniment ens ha informat de les 
deficiències detectades en la instal·lació elèctrica que afecten el vestidor femení i que 
romandran pendents de reparar. 

Que aquesta anomalia representa un risc per les treballadores, Llei 31/1995 de 
prevenció de riscos laborals. 

Que és un risc per la seguretat i salut en el lloc de treball, RD 486/66, art. 12 de l’Annex 
I sobre les condicions generals de seguretat en els llocs de treball i dels art. 5 i 6 de 
l’Annex IV sobre la il·luminació en els llocs de treball. 
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Que existeix un risc elèctric sobre la instal·lació i el manteniment adequat i regular dels 
equips elèctrics segurs, art. 3 del RD 614/2001. 

Que les treballadores tenen el dret a disposar de les mesures de protecció adient i 
l’obligació d’informar de qualsevol risc per contribuir i cooperar amb l’Administració. 

Que per tot això, 

 

Sol·licito: 

Primer.- La immediata actuació de reparació amb caràcter d’urgència de la incidència 
exposada amb la finalitat d’evitar un risc laboral i garantir la seguretat i salut de les 
treballadores, a conseqüència de que las companyes continuen canviant-se i dutxan-se 
cada dia en aquest vestuari. 

  

La cual cosa espera d’obtenir, 

 
 
 
Antonio GUIX HORTAL  
Secretari de Prevenció de Riscos i Salut Laboral  
Sector Mossos d'Esquadra.  
Federació Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya.  
Edifici Sindicat de Comisions Obreras.  
Via Laietana, 16 pis 7 08003 Bcn.  
Barcelona 23 de març de 2022. 


