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SEGURETAT I SALUT EN EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 
BARCELONA 

Els delegats i delegades de prevenció de CATAC-IAC vam visitar la seu del consorci el dia 
de la seva inauguració: aquest és un extracte, més breu que l’original, de les irregularitats 
detectades que ja han estat comunicades formalment als responsables d’aquest 
organisme. Algunes irregularitats possiblement sigu in esmenades en els propers dies. 
Sobre les altres, però, les més greus... haurem de seguir treballant. 

 

Prèviament a la inauguració, havíem demanat 
reiteradament informació sobre l’acompliment 
de la normativa de la nova seu, la qual mai ens 
va estar facilitada. Per això, hem presentat 
denúncia a la Inspecció de Treball: els 
treballadors i treballadores tenim dret a ser  

informats i escoltats... Ara, com veureu a 
l’extracte de l’informe, es demostra que tots i 
totes plegades ho hauríem fet molt millor. 

Això és el primer que els hem recordat: 

� Incompliment de l’ obligació d’ informació, consulta i paIncompliment de l’ obligació d’ informació, consulta i paIncompliment de l’ obligació d’ informació, consulta i paIncompliment de l’ obligació d’ informació, consulta i participació dels delegats i rticipació dels delegats i rticipació dels delegats i rticipació dels delegats i 

delegades de prevenció.delegades de prevenció.delegades de prevenció.delegades de prevenció. Article 12, del Reial Decret 486/97. Consulta y participación de los Article 12, del Reial Decret 486/97. Consulta y participación de los Article 12, del Reial Decret 486/97. Consulta y participación de los Article 12, del Reial Decret 486/97. Consulta y participación de los 

trabajadores. trabajadores. trabajadores. trabajadores. ““““ La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a 

las que se refiere este Real Decreto se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” . L’ article 18 en el seu apartat 2 s’estableix que l’empresari 
haurà de consultar als treballadors, o si existeixen, als seus representants i permetrà la seva participació en el 
marc de totes les qüestions que afecten a la seguretat i a la salut en el treball. Així mateix els treballadors i els 
seus òrgans de representació tenen dret a formular propostes a l’empresari, dirigides a la millora dels nivells 
de protecció de la seguretat i salut a la l’empresa. En aquest sentit hem manifestat a la inspecció de 
treball la impossibilitat de formular cap proposta de millora  ja que el departament no ens ha lliurat cap 
documentació ni ens ha facilitat visita a les seves  instal·lacions que no sigui l’esmentada, quatre di es 
abans de la posta en marxa del centre de treball. 

 

� L’alçada dels sostres és de 2’35 m. 
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2’35 m.  



 
 

• Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004 

ANNEX I 
Condicions generals de seguretat als llocs de treball 

2. Espais de treball i zones perilloses. 

1r. Les dimensions dels locals han de permetre que els treballadors facin la seva feina sense riscos per a la 
seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Les seves dimensions mínimes han de ser 
les següents: 

a) 3 metres d’altura des del pis fins al sostre. No obstant això, en locals comercials, de serveis, 
oficines i despatxos, l’altura es pot reduir a 2,5 metres;  

 
 
 

� L’espai disponible en alguns llocs de treball és in suficient o 
genera itineraris difícils per accedir-ne i sortir.  L’espai proper 
és d’us comú o zona estreta de pas. 

 

     
 
 

Hem sol·licitat que es  faci la corresponent avalua ció de riscos en matèria d’ergonomia i que, si 
s’escau, es redistribueixi l’espai disponible, teni nt en compte les plantes encara no ocupades. 
 
En les zones estretes de pas, cal protegir les cant onades de les lloses que hi ha al peu de les 
finestres, així com, en general, les cantonades pun xegudes de les taules de treball. 

 
Observem l’existència d’arxivadors no homologats, s ense dispositius antivolcatge o 
ancoratges a la paret, amb risc de tombar-se quan s ’obren completament els calaixos 
superiors. Recomanem l’adquisició de material adequ at. 

 

b) 2 metres quadrats de superfície lliure per treba llador;...  

c) 10 metres cúbics, no ocupats, per treballador. 

2n. La separació entre els elements materials que hi hagi en el lloc de treball ha de ser suficient perquè els 
treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar. Quan, per raons inherents al 
lloc de treball, l’espai lliure disponible no permeti que el treballador tingui la llibertat de moviment necessària 
per dur a terme la seva activitat, ha de disposar de prou espai addicional en les proximitats del lloc de treball. 
 

 
� No hi ha senyalització d’emergència ni de cap tipus  dins les 

dependències administratives . 
 



• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, segons el Reial 
decret 485/1997, de 14 d’abril. (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997). 

 
Artículo 3. Obligación general del empresario: Siempre que resulte necesario teniendo en cuenta 
los criterios del artículo siguiente, el empresario deberá adoptar las medidas precisas para que en 
los lugares de trabajo exista una señalización de s eguridad y salud  que cumpla lo 
establecido en los Anexos I a VII del presente Real Decreto. 
 

• REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Edificación "NBE-CPI/96". BOE núm. 261 de octubre de 1996. 

 
 

� El cablejat dels ordinadors penja fins el terra i p er sota de les 
taules, tot i que aquestes disposen de canalitzacio ns per 
encabir-lo. Risc elèctric i de caiguda al mateix ni vell. 

 
 

 
 

Observem que les taules tenen canalitzacions previs tes per encabir el cablejat. Cal 
fer-les servir. Entenem que es un tema que es podri a resoldre de seguida. 

 
� Les habitacions de quadres elèctrics situats a cada  planta, 

estan tancats amb portes d’un material inadequat i no protegit 
contra incendis. 

 
• Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004. 

 
ANNEX I 

Condicions generals de seguretat als llocs de treba ll 
 

12. Instal·lació elèctrica. 

1r. La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ha d’ajustar al que es disposa en la seva normativa específica. 

En tot cas, i deixant de banda les disposicions específiques de la normativa esmentada que hi són 
d’aplicació*, aquesta instal·lació ha de satisfer les condicions que s’indiquen en els punts següents d’aquest 
apartat: 
2n. La instal·lació elèctrica no ha de comportar riscos  d’incendi o explosió. Els treballadors han d’estar  
degudament protegits contra els riscos d’accident c ausats per contactes directes o indirectes.  
 



 
� Les finestres no tenen protecció contra la llum sol ar. 

 
 
• Real Decreto 488/1997 de 14 de abril – PVD  

 
Anexo 2 
 
c) Reflejos y deslumbramientos. 
Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras 
aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen 
deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. 
Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositiv o de cobertura adecuado y regulable para 
atenuar la luz del día que ilumine el puesto de tra bajo . 
 

Recomanen que de manera diligent es faci la correcc ió adequada, tal com estava 
prevista, segons manifestacions dels responsables d el projecte (instal.lació de 
cortines/persianes a les finestres).  
 
Cal fer les corresponents medicions sobre il·lumina ció, humitat i soroll i realitzar les 
avaluacions de riscos preceptives, que no han estat  realitzades. Detectem la 
possibilitat que en algunes unitats, per exemple a l’àrea de gestió de personal de la 
4a. planta, el soroll ambient generi disconfort ent re els treballadors i treballadores.                                    

 

 
SERVEIS HIGIÈNICS I LOCALS DE DESCANS  
 
Desconeixem els equipaments que pot haver-hi a les plantes que encara no estan ocupades i no 
disposem dels projectes tècnics. En tot cas recorde m: 
 

� l’obligació d’habilitar vestuaris, si hi ha persona l que necessita roba específica de treball  
(per ex. personal subaltern amb uniforme),  

� la necessària dotació de perxes o armaris  per tal que el personal dipositi les seves 
pertinences i  

� l’existència d’una dependència on sigui possible qu e les treballadores embarassades  
descansin momentàniament en una correcta posició se gons la normativa. 

 
D’altra banda, 
 
� Recomanem, tenint en compte, no només els treballad ors i treballadores del Consorci, sinó 

les ciutadanes que ens visitin en període d’alletam ent (bàsicament personal docent que ve a 
resoldre els seus permisos i consultes), la conveni ència de tenir prevista la utilització d’una 
dependència adequada per alimentar els infants. 

 
 

� No ens consta l’existència de farmacioles. Comprove m 
l’existència d’una sala d’atenció mèdica adscrita a l Servei de 
Prevenció del Consorci que no aplega les condicions  que recull 
la normativa per a la seva utilització com a local de primers 
auxilis: no disposa d’un punt d’aigua corrent i no és prou 
assequible, en cas de necessitat, pels serveis sani taris externs. 

 
 

� Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004. 

 



ANNEX VI 
 
 

Material i locals de primers auxilis 

A) Disposicions aplicables als llocs de treball utilitzats per primera vegada a partir de la data d’entrada en vigor 
d’aquest reial decret i a les modificacions, ampliacions o transformacions dels llocs de treball ja utilitzats abans 
de la data esmentada que es facin posteriorment. 

1. Els llocs de treball han de disposar de material per a primers auxilis en cas d’accident, que ha ser adequat, 
pel que fa a la seva quantitat i les seves característiques, al nombre de treballadors, als riscos a què estiguin 
exposats i a les facilitats d’accés al centre d’assistència mèdica més proper. El material de primers auxilis ha 
d’adaptar-se a les atribucions professionals del personal habilitat per a la seva prestació. 

2. La situació o distribució del material en el lloc de treball, i les facilitats per accedir-hi i per, si escau, 
desplaçar-lo al lloc de l’accident, han de garantir que la prestació dels primers auxilis es pugui dur a terme amb 
la rapidesa que requereixi el tipus de mal previsible. 

3. Sense perjudici del que es disposa als apartat anteriors, qualsevol lloc de treball ha de disposar, com a 
mínim, d’una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadraps, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d’un sol ús. 
 
4. El material de primers auxilis s’ha de revisar periòdicament i s’ha d’anar reposant tan aviat com caduqui o 
sigui utilitzat. 
 
5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores de berán disponer de un local destinado a los 
primeros auxilios y otras posibles atenciones sanit arias . También deberán disponer del mismo los lugares 
de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la 
peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica 
más próximo.  
 
6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como m ínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente 
de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas.   
 
7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.  
 
 
 
CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS, 
NBE/CPI/96:  
 
Com a espai annex de protecció pels treballadors i treballadores del Consorci, 
amb independència que aquest no sigui l’únic usuari  de l’edifici, l’escala 
d’emergència interior ha d’oferir les suficients ga ranties de seguretat. 
 

� L’escala d’emergència interior presenta greus defic iències, que encara 
ho són més si  tenim en compte que, en la visita es  va comprovar que 
eren, a més, d’utilització freqüentíssima i assídua  del personal del 
Consorci i del públic usuari dels serveis, tant per  accedir a les oficines 
com per a connectar les plantes entre si. 

 
Entre les deficiències observades, hi ha: 
 

� Manca de senyalització del recorregut d’avaquació.  
� Manca d’indicació dels accessos a l’exterior que pr ovoca confusió 

respecte l’itinerari correcte. 
� Existència d’una porta de vidre i fusta incorrecta dins el recorregut. 
� Il·luminació insuficient. 
� Corrents d’aire sobtades 



� Existència d’elements elèctrics sense protecció. 
� Extintors no senyalitzats ni col.locats en el lloc adient. 
� Armaris de quadres elèctrics oberts, sense protecci ó, i amb portes 

inadequades. 
� BIE’S no conformes a l’actual normativa. 

 
    

 
 

 

 
� La porta de la sortida d’emergència a l’escala espe cialment protegida de 

la planta 4t. (escala exterior) presentava dificult at per a ser oberta 
(deformitat del marc). 

 
� En la visita efectuada el dia 14 se’ns informa que no s’ha realitzat cap 

avaluació de seguretat ni d’incendis, ni estan diss enyats els recorreguts 
d’avaquació ni, en el moment de la visita, estava e ncara senyalitzades 
les dependències. 

 
 

 
Ja ho veieu, tenim molta feina a fer!! 

 
 

Us demanem que comuniqueu als nostre delegat les in cidències que detecteu. 


