




 

 

- Ordinador 
- Llibres de registre 
- Emissores i portàtils de telecomunicació 
- Intèrfons 
- Botonera d’obertura portes 
- Pantalles de visualització 
 
La mesura de les distàncies d’abast des del lloc de treball habilitat inicial en 
posició d’assegut fins els equips de treball són: 
- A la centraleta telefònica 400 mm. 
- A l’ordinador 1200 mm. 
- A les emissores i portàtils de telecomunicació 2800 mm. 
- A l’intèrfon 1650 mm. 
- A la botonera d’obertura portes 1700 mm. 
- A les pantalles de visualització 2500 mm. 
 
Degut a que les distàncies d’abast dels equips són superiors a les establertes 
per normativa, l’agent ha de desplaçar-se per desenvolupar les tasques 
encomanades.  
Hi ha intervals de temps on les funcions es solapen i l’agent ha de prioritzar els 
serveis. Aquesta situació no garanteix un servei de qualitat. 
 
Es dona el cas que en ocasions la recepció de trucades telefòniques s’ha 
d’interrompre per atendre altres prioritats com les necessàries per al servei de 
custòdia de detinguts, l’obertura de portes automatitzades o l’atenció 
ciutadana in situ que s’han de realitzar amb desplaçament per estar fora de la 
distància d’abast. 
Les funcions amb l’ordinador també són alterades quan la resta de funcions 
s’han de desenvolupar amb un desplaçament perquè estan fora de la distància 
d’abast. 
L’accionament de la botonera d’obertura del pàrquing i la resclosa obliga a 
treballar en una posició de peu per la ubicació d’aquesta, lluny també de la 
distància d’abast. Aquesta funció altera l’atenció telefònica, la introducció o 
consulta de dades a l’ordinador. 
 
Per tot això, 
 
El CAT proposa un disseny biomecànic del lloc de treball a la recepció de l’ABP 
Premià que: 

- Estableixi el lloc de treball en posició assegut dins el pla vertical per 
l’atenció al ciutadà des de la finestra de la recepció. 

- Centrar el lloc de treball en el pla horitzontal de la taula de treball. 
- Reubicar la pantalla/teclat de l’ordinador, l’intèrfon i la botonera 

d’obertura per que estiguin dins l’arc d’abast normalitzat de 750 mm a 
dreta i esquerra del treballador, i a 500 mm per davant de l’agent. 

 
 



 

 

  
 

  
 

 
 
A l’espera d’atendre la nostra demanda, 
 
Núria Cerés. Delegada de prevenció del CAT 
Jaume Gustems. Delegat de prevenció del CAT 
 
 
 
 
 
 
Premià de Mar, 24 de gener de 2011. 


