


DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA 
SR. RAFAEL OLMOS 
 
ASSUMPTE: INFORME DELS DELEGATS DE PREVENCIÓ DEL 
SINDICAT CAT SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS 
AL CENTRE PENITENCIARI DE QUATRE CAMINS DEL PASSAT DIA 
20/06/2008. 
 
Un cop realitzada la visita programada al Centre Penitenciari de Quatre 
Camins de La Roca del Vallès i en presència del responsable del servei del 
Cos de Mossos d’Esquadra Sergent Hurtado, elevem l’informe 
corresponent al Director General de la Policia i al Cap del Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Justícia per tal 
d’informar-li’s sobre la identificació dels riscos laborals detectats: 
 
Primer. Reparació de la vorera del cos de guàrdia dels Mossos 
d’Esquadra. 
La porta principal del cos de guàrdia dels Mossos d’Esquadra disposa d’una 
vorera peatonal que està pendent de finalitzar unes obres de reparació. 
Aquestes obres estan aturades des de fa temps, no estan senyalitzades ni 
disposen d’elements de protecció. 
Hi ha una planxa metàl·lica de pas pels vianants per evitar els desnivells 
originats (foto 1 i 2). 
Es sol·licita la reparació de la vorera. 

 
 

Segon. Elements de detecció d’incendis. 
Es comprova el correcte funcionament de tots els detectors d’incendis del 
Cos de Guàrdia del CME amb la col·laboració dels operaris de 
manteniment del Centre Penitenciari. 
Els detectors iònics de fum són d’un model molt antic (possiblement amb 
grans quantitats d’isòtop radioactiu). 
Es sol·licita verificar que els detectors iònics compleixin amb la normativa 
vigent (UNE 23-007182). 
 
El sistema de detecció d’incendis no disposa de testimoni lluminós que 
indiqui el correcte funcionament. 
Es sol·licita la instal·lació d’un testimoni lluminós de funcionament dels 
sistema de detecció d’incendis. 
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Tercer. Extinció d’incendis i senyalització de seguretat. 
Es comprova que tots els extintors d’incendis del cos de guàrdia del CME 
estan pel terra per no disposar del suport de paret (foto 3). 
Es sol·licita la seva correcta instal·lació del extintors 
 
També es manifesta la manca de senyalització de seguretat (RD 
485/1997). 
Es sol·licita la senyalització de seguretat pertinent 
 
 
Quart. Climatització del cos de guàrdia. 
Es comprova com la dependència del cos de guàrdia del CME disposa de 
climatització controlada pel servei de manteniment del Centre Penitenciari. 
Per gaudir d’una temperatura de confort, els agents del CME han de 
comunicar al Centre Penitenciari la necessitat de climatitzar la 
dependència del cos de guàrdia. 
Es sol·licita que la climatització del cos de guàrdia del CME es pugui posar 
en funcionament i controlar des del propi cos de guàrdia independentment 
del servei de manteniment del Centre Penitenciari. 
 
 
Cinquè. Vestuari femení del cos de guàrdia. 
Es comprova que les taquilles de les agents son molt velles i estretes. 
Es sol·licita renovar les taquilles del vestuari per altres de més capacitat. 
 
També es comprova la manca de renovació d’aire de la dependència. 
Es sol·licita instal·lar un sistema de ventilació lliure o forçada. 
 
 
Sisè. Passadís principal del cos de guàrdia. 
Es comprova que en mig del passadís en plena zona de pas hi han ubicats 
els armers dels agents destinats, la zona freda de manipulació de les 
armes i una màquina expenedora de cafè (foto 4). 
Es sol·licita que un cop entri en funcionament la nova ampliació de les 
instal·lacions del Centre Penitenciari i la possible reestructuració de les 
dependències del cos de guàrdia, s’ubiquin en un altre lloc els armers dels 
agents i la zona freda 
 
També es comprova la manca de taulells sindicals. 
Es sol·licita la instal·lació dels taulells sindicals en el propi passadís. 
 
 
Setè. Sala de menjador. 
Es comprova el mal estat de les cadires i taules de la sala de menjador. 
Es sol·licita renovar les cadires i taules. 
 
Es comprova l’existència d’una galleda per les escombraries per deixalles 
orgàniques sense disposar de tapa de tancament. (foto 5). 



Es sol·licita instal·lar una galleda per deixalles orgàniques hermètica i 
d’altres pel reciclatge.  
 
Es comprova el cablejat elèctric estan sense canalitzar (foto 5). 
Es sol·licita la instal·lació d’interruptors fixes per evitar cablejats solts. 
 
La sala de menjador no disposa de ventilació suficient. 
Es sol·licita instal·lar un sistema de ventilació lliure o forçada. 
 
 
Vuitè. Passadís d’accés a la resclosa. 
Es comprova que al petit i estret passadís d’accés a la resclosa hi ha 
instal·lat un armer i una zona freda amb una galleda amb sorra en una 
zona de pas habitual i que utilitzen com a consigna els agents que han 
d’accedir a l’interior del Centre Penitenciari. 
Es sol·licita que un cop entri en funcionament la nova ampliació de les 
instal·lacions del Centre Penitenciari i la possible reestructuració de les 
dependències del cos de guàrdia, aquest armer i la zona freda s’ubiquin en 
un altre lloc. 
 
 
Novè. Sala del cos de guàrdia C-2. 
Es comprova que hi ha estanteries trencades i cadires fora de normativa 
(foto 6 i 7). 
Es sol·licita que es renovi el mobiliari existent. 
 
El vidre de seguretat existent està trencat. 
Es sol·licita canviar-ho. 
 
El cos de guàrdia del CME disposa de l’accionament d’obertura al Centre 
Penitenciari pels vehicles que volen accedir des de l’exterior. 
Per obrir la porta a un vehicle, els mossos d’esquadra han de rebre una 
trucada telefònica prèvia del cos de guàrdia dels funcionaris de presons 
informant que han d’obrir la porta a un vehicle autoritzat pel propi Centre 
Penitenciari. 
El cos de guàrdia dels funcionaris de presons està justament al costat del 
cos de guàrdia del CME.  
Es sol·licita que l’accionament d’obertura de la porta per a vehicles estigui 
al propi cos de guàrdia dels funcionaris de presons i no pas al cos de 
guàrdia dels mossos d’esquadra modificant així el protocol actual establert 
que el fa molt més lent. 
 
 
Desè. Resclosa 
Es comprova que la resclosa està sent utilitzada com a magatzem 
provisional d’objectes i materials que podrien ser agafats i ser utilitzats de 
forma contundent contra els agents i funcionaris de presons (foto 8 i 9). 



Es sol·licita que la resclosa estigui lliure de qualsevol element que no sigui 
amb finalitats de seguretat. 
 
 
Onzè. Vestuari masculí del cos de guàrdia. 
Es comprova que les taquilles de les agents son molt velles i estretes (foto 
10). 
Es sol·licita renovar les taquilles del vestuari per altres de més capacitat 
aprofitant la nova entrada en funcionament de l’ampliació de les 
instal·lacions del Centre Penitenciari i la possible reestructuració de les 
dependències del cos de guàrdia, 
 
Es comprova que hi ha un interruptor elèctric trencat al costat de les 
dutxes (foto 11). 
Es sol·licita que sigui canviat. 
 
Es comprova que s’ha fet una reparació d’una fuita d’aigua en una dutxa 
però que l’obra s’ha aturat des de fa temps (foto 11). 
Es sol·licita que sigui finalitzada la reparació. 
 
 
Dotzè. Sala de control. Monitors. 
Es comprova que el terra tècnic de la sala de monitorització està 
deteriorat i pendent d’instal·lar doncs disposen del material per a fer-ho 
(segons ens informen del servei de manteniment) però per una falta de 
coordinació entre el propi servei de manteniment i una empresa 
contractada que realitza treballs de manteniment al Centre, no s’ha 
instal·lat encara (foto 12). 
Es sol·licita s’agilitzi el canvi del terra tècnic de la sala de monitorització. 
 
Es comprova el mal estat de la cadira i de la taula (foto 13). 
Es sol·licita es canviïn. 
 
Es comprova la mala instal·lació del cablejat (foto 14 i 15). 
Es sol·licita la correcte instal·lació del cablejat. 
 
Es comprova la visualització de les pantalles de control. Estan molt 
properes a la visió de l’agent encarregat. La distribució de les pantalles 
ocupa un plànol excessivament ampli. Hi ha pantalles a color i d’altres en 
blanc i negre. Hi ha diferents tamanys de pantalles. Algunes de les 
pantalles emeten imatges inestables, parpadejants i de deficient qualitat 
d’imatge. 
Es sol·licita la renovació de les pantalles i del lloc de treball de l’agent 
actuant ajustant-se al RD 488/1997 sobre la seguretat i salut en els llocs 
de treball amb pantalles de visualització. 
 



Es comprova una quantitat elevada d’aparells que desprenen emissions 
radioelèctriques dins la sala de control i a l’exterior per la quantitat 
d’antenes receptores. 
Es sol·licita la inspecció i mesuració dels límits d’exposició per la protecció 
sanitària i avaluació dels riscos per emissions a les instal·lacions 
radioelèctriques del lloc de treball a la sala de control (RD 1066/2001). 
 
 
Tretzè. Manca de neteja diària al cos de guàrdia del CME. 
Es comprova que la neteja de les dependències no es te una periodicitat 
diària. 
Es sol·licita que el cos de guàrdia sigui netejat diàriament. 
 
 
Catorzè. Riscos biològics. 
Es comprova la manca de màscares de protecció per a dotar els agents de 
trasllats i els propis del cos de guàrdia. 
Es sol·licita la disponibilitat i facilitat d’accés a les màscares i guants de 
protecció per evitar possibles riscos biològics dels agents actuants.  
 
Es comprova que la informació sobre riscos biològics del Departament als 
agents del CME ha estat insuficient. L’escassa informació rebuda ha estat 
a través de reunions informatives de caràcter voluntari que s’ha organitzat 
al Centre Penitenciari a través del Departament de Justícia i de Salut, i 
tríptics informatius sobre la tuberculosi. 
Es sol·licita es faci un programa de divulgació informativa dels riscos 
biològics als que poden estar exposats els agents del CME i un dossier 
general de consultar per qualsevol dubte sobre el tema. 
 
 
Quinzè. Material d’intervenció. 
Es comprova que el cos de guàrdia del CME te assignats cascos de 
protecció, escuts i armilles antibala com a materials d’intervenció en cas 
d’activar-se el PNT 61. 
Aquest material està en mal estat (foto 16). 
Es sol·licita una dotació suficient del material d’intervenció i es canviïn els 
cascos de protecció antiavalots i escuts actuals, es revisin les armilles 
antibala i s’incorporin defenses de 70 cm. de longitud i armilles 
antitrauma. 
 
 
Setzè. Vehicles policials del servei del cos de guàrdia. 
Es comprova el mal estat interior dels vehicles assignats al servei del cos 
de guàrdia i de la manca de material obligatori i policial (foto 17 i 18). 
Es sol·licita una renovació del parc mòbil amb el material necessari per ser 
operatius. 
 
 



Dissetè. Formació continuada. 
Es comprova la necessitat formativa dels agents del cos de guàrdia en 
tècniques policials de tir amb arma llarga (escopeta), intervencions en 
plans d’autoprotecció del propi Centre Penitenciari, intervenció en motins, 
control i arrest, àmbit penitenciari.  
Es sol·licita la prioritat formativa continuada dels agents del CME destinats 
al Centre Penitenciari com a possible mesura preventiva dels riscos 
psicosocials als que poden estar exposats en l’entorn laboral en el que 
desenvolupen les seves tasques professionals. 
 
 
Atentament i per qualsevol aclaració. 
Jaume Gustems. Delegat i TSRL del CAT 
Sílvia Civit. Delegada del CAT 
 
Catalunya, 30 de juny de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX FOTOGRÀFIC. 
 
 

                    
Foto 1 i 2. Estat de la vorera d’accés al cos de guàrdia del CME. 
 
 
 

        
Foto 3. Extintors a terra (a tot el cos de guàrdia). 
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Foto 4. Passadís principal armers, zona freda, màquina de cafè. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5. Sala menjador galleda escombraries i cablejat. 
 
 



                
Foto 6 i 7. Mobiliari a la sala del cos de guàrdia C-2 
 
 
 
 
 
 

             
Foto 8 i 9. Objectes dipositats a l’interior de la resclosa. 
 



                    
Foto 10 i 11. Taquilles petites, interruptor trencat i reparacions aturades. 
 
 
 

                   
Foto 12 i 13. Sala de control. Lloc de treball, pantalles i cadira. 
 



               
Foto 14 i 15. Cablejats a la sala de control. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 16. Material d’intervenció i mobiliari en mal estat. 
 



           
Foto 17 i 18. Estat de l’interior dels vehicles policials. 
 
 
 
Atentament i per qualsevol aclaració. 
Jaume Gustems. Delegat i TSRL del CAT 
Sílvia Civit. Delegada del CAT 
 
 
 
Catalunya, 30 de juny de 2008. 
 


