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Sr. Joan Navarro 

RPMB 

Jaume Gustems 

Delegat de prevenció del sindicat CAT 

Senyor Navarro, 

A dia d'avui he estat a la comissaria de Sant Andreu de Barcelona desprès de les rebre 
un seguit de queixes respecte a la climatització dins les dependències policials. 

Via telefònica vaig suggerir als companys ahir mateix que instal·lessin uns 
termòmetres digitals i de mercuri en llocs concrets per tal de mesurar amb fiabilitat les 
temperatures. Lluny de corrents de ventilació, de focus de calor, en espais habitables i 
a una alçada de 1,70 m. 

Un cop mesurades i comprovades per mi mateix i la pròpia cap d'administració de 
Sant Andreu, Sra. Maite Ramoneda, podem informar-li que les temperatures màximes 
ambientals dins les dependències de la comissaria preses a dia d'ahir eren de 24,3 
graus centígrads i a dia d'avui de 24,5 grau centígrads. Tempreatura que intenten 
baixar deixant les finestres de tota la comissaria obertes per l'excès de calor i manca 
d'humitat a l'ambient originant problemes físics (fatiga i resequedat a les vies 
respiratòries), psiquiques (manca de concentració) i econòmiques per la despesa que 
genera. 

Ens consta que la Cap d'administració a seguit el conducte reglametari de posar en 
coneixement de vostè dita anomalia per tal de que l'empresa de manteniment faci les 
gestions i operacions oportunes. 

Doncs be, ahir mateix dia 2 d'abril, l'operari de manteniment va decidir "imposar" el 
seu criteri de mantenir la temperatura de la comissaria tal i com estava afagint 
textualment l'operari a la Cap d'Administració que: "- la temperatura en les 
dependències es la correcta perquè s'ajusta a lo que marca la norma. De 17 a 27 
graus". 

Com vostè coneix, la temperatura que estableix el RD 486/1997, regula les 
temperatures màximes 27 i mínimes de 17, evidentment, però diferenciant-les segons 
els períodes estacionals. Es a dir, a l'hivern entre 17 i 21, i a l'estiu entre 22 i 27 graus 
centígrads. 

A més la pròpia Generalitat de Catalunya estableix recomanacions tèrmiques de 
màxims de 21 a l'hivern i 25 a l'estiu. 



Per tot això, 

Prego que torni a avisar a l'empresa de manteniment perquè regulin correctament la 
temperatura de la comissaria de Sant Andreu i si cal informin a l'empresa de la 
normativa vigent. 

Atentament i per qualsevol aclaració, 

Jaume Gustems
-- 
Jaume Gustems 
TSRL i delegat del CAT
www.elsindi.cat
cat@elsindi.cat
Tel. 934850350


