Visita avaluació de riscos laborals a la CD de Mora d’Ebre
Visita a la CD de Mora d’Ebre, planificada des de la SG de Salut Laboral i Prevenció
de Riscos del DIRIP, per a la realització de les avaluacions dels riscos laborals del
centre de treball.
La visita s’ha realitzat conjuntament amb el delegats de prevenció de l’administració i
dels sindicats CAT i SPC.
A la visita es van identificar les deficiències detectades i es procedirà a elaborar un
informe que s’haurà de presentar al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos de
Mossos d’Esquadra. Es sol·licitarà que el Caps policials i de l’Administració disposin
de l’informe.
A continuació passem a detallar algunes de les incidències detectades:
PERÍMETRE
- A l’accés principal de la comissaria, hi ha una diferència de nivell del paviment de
40 cm d’alçada amb el perill de caiguda.
- Porta d’accés a la dependència despenjada i amb perill de caiguda.
- Manca de seguretat en accessos de vehicles a pàrquing interior. La tanca existent
és insuficient per evitar intrusismes.
PLANTA -1
• Custòdia detinguts
-A l’àrea de custòdia manca espai i una intensitat lumínica deficient.
-Manca renovació d’aire. Es detecten males olors a la zona de garjoles. Manca
neteja i s’han de retirar els materials emmagatzemats.
-Magatzem de neteja: manca ordre i etiquetatge.
-Ressenya i identificació: manca renovació d’aire i alguns envasos utilitzats no estan
etiquetats.
-L’armer situat en l’exterior de la zona de custòdia està ocupant un espai lliure de
pas.
• Pàrquing
-Manca de senyalització de sortides d’emergència.
-S’estan utilitzant espais del pàrquing com a magatzem. Hi ha elements de
construcció de l’obra emmagatzemats amb el risc de caure sobre alguna persona.
-L’empresa contractada de la neteja de les motocicletes de Trànsit, ho fa a l’interior
del pàrquing provocant basals d’aigua. S’haurien de netejar en un lloc amb desguàs.
-Magatzem de Trànsit: manca ordre i identificació d’alguns productes.

-Magatzem: Total desordre. Hi ha materials de comisos policials en mig de la
dependència (risc de caigudes). També hi ha productes de neteja i altres sense
identificar. També s’observa els extintors no estan penjats i que s’hauria de reubicar.
-A la sala de maquines: manca senyalització i els manuals d’utilització i manteniment
dels equips.
PLANTA 0
• Recepció i sala
Manca senyalització sortides d’emergència i al quadre elèctric. Cablejats de la taula
de recepció sense canalitzar.
• Vestidor femení
Manca sabonera i penjadors en zona dutxes.
• Vestidor masculí
Manca sabonera i penjadors en zona dutxes.
• Armers
Els armers no es troben correctament ancorats a la paret i podrien caure.
• Despatxos Caps de Torn, USC i OAC
En aquests despatxos s’ha observa riscos ergonòmics en els treballadors per les
postures corporals inadequades i que la ubicació d’algunes pantalles de visualització
no són correctes.
• Despatx planificació i atestats Trànsit
L’espai és escàs i la distribució dels llocs de treball és inadequada i amb una
deficient il·luminació.
Plaques fals sostre mal col·locades.
PLANTA 1
• Despatx suport
Disconfort tèrmic, l’aire condicionat no funciona. Algunes pantalles de visualització
no estan correctament ubicades. Pels treballadors sol·liciten reposapeus. Manca
mobiliari. Cables elèctrics col·locats incorrectament.
• Arxius
Manca d’ordre
• Despatx administració
Manca d’espai pels treballadors.

Algunes pantalles de visualització no estan correctament ubicades. Disconfort
tèrmic; l’aire condicionat no funciona.
• Sala de màquines
Manca senyalització dels quadres elèctrics i els manuals d’utilització i manteniment
dels equips.
PLANTA TERRAT
• Demanar a la empresa instal·ladora de l’antena i el parallamps els certificats
d’instal·lació que acrediti la correcta instal·lació i el compliment de la normativa
vigent.
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