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INSPECCIÓ DE TREBALL ENS DONA LA RAÓ: 

ELS VESTIDORS SÓN ZONA DE TREBALL 
 

 
Des dels inicis d’USPAC sempre hem denunciat les temperatures 
extremes dels vestidors de mossos, tant estiu com hivern. 
 
USPAC, farts d’aquesta situació, va començar una campanya de 
mesuraments de diferents vestidors arreu del territori; volíem 
que es posés solució a les elevades temperatures, ja que a 
l’hivern ens congelàvem i a l’estiu iniciàvem el servei tots suats. 
  
En diferents Comitès de Seguretat i Salut Laboral, i en infinitat de 
reunions, USPAC ha denunciat aquests extrems i ha presentat 
diversos escrits sobre diferents comissaries, de la zona de la 
costa i territoris més calorosos. 
 
La resposta de la Subdirecció de prevenció de riscos i salut laboral i de la Ex 
Subdirectora General de Recursos Humans, on es “suposa” que hi treballen els 
“experts” encarregats de la direcció del Cos, en els seus àmbits, va ser: que els 
vestidors no es consideraven llocs de treball i per això no els climatitzaven...  
 
Vostès, veuen normal que els Moss@s ens tinguem que canviar a l’entrada i sortida 
del torn, acabant amb la roba personal i uniforme tots dos mullats. Lamentable! 
 
Una vegada presentada denúncia a Inspecció de Treball, ens comuniquen el que ja 
sabíem: “els vestidors de les comissaries queden inclosos dins de la definició de lloc 
de treball”. Com a conseqüència, tenen que estar a una temperatura de confort entre 
17 i 27 graus, llindar que es traspassa en molts casos, fins a arribar a 32 graus. 
 
La mateixa resolució d’Inspecció de Treball obliga a la DGP a efectuar noves 
mesures durant els mesos de juny i juliol de 2019. I aquestes no poden superar els 
llindars establerts; així doncs, sí o sí hauran de fer modificacions als vestidors. 
 
Encara que sembli mentida, les mesures que ha presentat l’administració van ser 
registrades sense citar als delegats de prevenció, tema que els hi recorda la mateixa 
acta d’Inspecció de Treball, que aquesta facultat la tenen recollida a l’article 36.2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals i que els tenen que citar per a les pròximes 
mesures...!!! Novament, un gran aplaudiment a les subdireccions de la DGP !! 
 
Esperem, que les noves Subdireccions generals (Prevenció de Riscos i Salut Laboral i 
Recursos Humans) revisin la seva manera d’actuar, ja que només donen indicis que 
no volen solucionar el que dicta la normativa i tampoc el que és de sentit comú, tant 
en aquest cas com en molts altres. 
 
Qualsevol incidència amb temperatures dels nostres vestidors contacteu amb 
riscoslaborals@uspac.cat, a l’hivern hi tornarem. 
 

PROU DE JUGAR AMB LA SEGURETAT I SALUT DELS MOSSOS !! 


