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RISCOS LABORALS  

 

Aquest dimecres alguns dels nostres companys heu pogut veure que s’ha fet una visita concertada entre 
el nostre delegat de riscos laborals del centre així com del tècnic de prevenció per analitzar diverses 
situacions del centre, entre elles s’han tornat a realitzar varies visites a cabines de mòduls i accessos per 
tractar de comprovar i ajustar l’accés de temperatura que es venia patint sobretot a les tardes i per evitar 
la trobant-nos en la mateixa situació de l’estiu passat. 

 

Climatització de les cabines del departaments i accessos: S’han realitzat mesuraments de 
temperatura per comprovar el correcta funcionament dels equips de refrigeració així com per supervisar 
el manteniment periòdic que ha d’evitar que tornem a patir situacions con les que vam viure el passat 
estiu. 

Aquests mesuraments han detectat que moltes de les cabines presentaven una temperatura superior a 
la màxima establerta pel RD 486/97 de llocs de treballa que indica 27 graus com a temperatura màxima i 
en altres estaven pràcticament al límit. Des de CC.OO ens preocupa que tot i que no ens trobem a ple 
estiu, els mesuraments no s’han realitzat en el moment de màxima insolació quant les cabines 
sobrepassen àmpliament els 30 graus. 

Em pogut comprovar que en diverses cabines com l’A2F i l’àrea educativa l’aire condicionat provoca 
corrent d’aire que incideix directament sobre el lloc de treball. 

S’ha detectat que la temperatura que indiquen els termòstat es molt inferior a la real, en els millors dels 
casos 3 o 4 graus menor i que pot arribar a ser de 10.3 graus inferior, en la cabina 7/8 marcava 19.5 
quant en realitat hi havia 28.8 graus. Això impossibilita el bon funcionament de la climatització i poder 
aconseguir una adequada temperatura de confort en la zona de treball. 

També s’ha constatat altre cop que en l’accés K el mal funcionament de la climatització pateix parades 
constant de l’equip com cada estiu. 

Hem demanat que als despatxos de tractament P06 es pugui disposar de termòstat de control per poder 
ajustat la temperatura. 

Des de CC.OO hem demanat al tècnic de prevenció que es procedeixi a una correcta calibració de tots 
els termòstats del centre, que es doti de termòstat independents els despatxos de la P06 i d’una vegada 
per sempre s’arregli la climatització de l’accés K, que es redirigeixi la climatització que incideix 
directament sobre els espais de treball i que es doti la cabina DERT de una climatització en condicions 
que no obligui a respirar les impureses acumulades en el filtre de sortida instal·lat al terra. 

 

Senyalització i informació de les BIES a les cabines: Desprès diverses peticions per part de CC.OO 
s’han col·locat uns plafons informatius a l’interior de cada BIE que indiquen la seva zona de cobertura i si 
es necessari o no col·locar l’ampliació de mànega. 

 

Taller 3 de polit de peces: Desprès de les peticions del servei de prevenció de CC.OO que va acabar 
amb un requeriment del Comitè de seguretat i salut centres penitenciaris, tal com us vam informar el 
passat març, es van lliurar les mascaretes protectores i es va realitzar per part del tècnic de prevenció 
del centre una xerrada informativa als companys de tallers. Hem tornat a insistir amb els responsables 
del CIRE al centre que com a titular de l’activitat econòmica realitzes un estudi de les condicions 
ambientals (anàlisi de partícules en suspensió) pendent de resposta als diversos requeriments del 
Comitè a instàncies de CC.OO. Hem realitzat una visita als tallers per tal de comprovar el funcionament 
de les mesures correctores. 
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