
                              

 
 

Visita de Prevenció de Riscos Laborals a l’ABP Vend rell      
 
Els dies 21 i 22 de juny es va fer la visita dels tècnics de prevenció de riscos laborals 
del DIRIP a l’ABP Vendrell. Els delegats del CAT i SPC els varem acompanyar. 
  
Les deficiències detectades seran contemplades a l’informe que es presentarà al 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CME.  

A continuació us detallem algunes de les incidències detectades: 

PLANTA -1  

-  Manca de senyalització de sortides d’emergència, sistemes d’extinció d’incendis i 
quadres elèctrics. 

• Vestidor personal de neteja  

Dependència habilitada com a vestidor pel personal de neteja. La dependència no 
compleix amb les dimensions mínimes i hi ha manca de ventilació. Hi ha productes 
de neteja emmagatzemats sense ordre ni etiquetes identificatives. 

• Custòdia detinguts  

- La dependència habilitada per l’agent de custòdia és insuficient. Els cablejats estan 
sense canalitzar i manca renovacions d’aire. No funciona l’aire condicionat. La 
pantalla de visualització és petita (15”) per la funció de control d’imatges simultànies 
de 16 càmeres alhora. 

- En el magatzem de custòdia manca total d’ordre i neteja.  

• Pàrquing  soterrani  

- No s’observen detectors de monòxid de carboni. 

- La il·luminació es insuficient, per disminuir el cost de l’enllumenat d’aquesta zona, 
els responsables d’administració han decidit mantenir una fase inactiva. 

• Magatzems  

- Magatzem OAC: caixes al terra. 

- Magatzem Trànsit: manca la identificació de la sepiolita. 

- Magatzem USC: treure el quadre elèctric anul·lat. 

- Sala de màquines: s’ubica un comís vegetal on ha proliferat una plaga d’insectes. 

- Sala dipòsits d’aigua: manca etiquetes de revisions periòdiques de neteja i anàlisi 
d’aigües.  

 

 

 



                              

PLANTA BAIXA  

- Diverses prestatgeries sense collar a la paret. 

- Passadís USC: Extintor de gran dimensions per l’habitacle habilitat. Perill de caure 
sobre alguna persona. 

- Manca de senyalització normalitzada de sortida d’emergència i sistemes d’extinció 
d’incendis. 

- Porta de sortida d’emergència d’accés a la sortida de vehicles del pàrquing. La 
coincidència de l’obertura de la porta de sortida d’emergència amb el pas d’algun 
vehicle pot provocar un accident. 

- Manca una tanca perimetral de seguretat. 

 

PLANTA 1  

- Diverses prestatgeries sense collar a la paret 

- Manca de senyalització normalitzada de sortida d’emergència i sistemes d’extinció 
d’incendis. 

- Els elements de construcció de la façana per evitar la incidència dels raigs solars a 
l’interior de la comissaria no compleixen amb la funció pel qual van ser  instal·lats. 

- Les dutxes dels vestidors no disposen d’aixeta per regular la temperatura de 
l’aigua. 

- La nevera de la policia científica és de línia blanca domèstica i no reuneix la 
normativa NTP 443 i NTP 725. Comparteix funcions de conserva 
d’aliments dels agents amb la custòdia de mostres químiques i 
biològiques. 
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