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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
NOTA DE SALUT LABORAL 

AUDITORIA ALS SERVEIS DE PREVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA. DESEMBRE 2012 

 
El proppassat 13 de desembre es va reunir el Comitè de Salut Laboral i a l’endemà una inspectora de la 
Inspecció del Treball va visitar el Departament per fer una auditoria als Serveis de Prevenció. En tractar-se 
dels mateixos temes, us fem un resum dels problemes manifestats davant la inspectora. 
 
AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS PSQCAT’21 
 
El Departament de Justícia, en els darrers anys, ha manifestat resistència a l’aplicació d’aquest mètode, 
malgrat que és el recomanat pel Departament d’Empresa i Ocupació, argumentant que és ferragós, poc útil i 
no adaptable a l’Administració. Aquesta opinió en si, no seria un problema sinó fos que a causa d’aquesta, 
en moltes ocasions el grup de treball s’ha alentit per culpa de converses estèrils i comentaris menystenint la 
validesa del mètode, científicament i suficientment demostrada i aplicada en la resta de centres de treball de 
l’Administració. El resultat de tot plegat és que en els 7 anys que fa que es va iniciar l’avaluació, quan es va 
passar el qüestionari entre el personal, encara no s’ha implantat cap mesura correctora. 
 
 
INSTITUT DE MEDICINA LEGAL DE CATALUNYA 
 
Les instal·lacions presenten deficiències avaluades i detectades pel serveis de prevenció fa anys i que 
segueixen sense corregir-se. Problemes tèrmics importants a la ciutat de la justícia. 
 
 
ADAPTACIONS DEL LLOC DE TREBALL 
 
Existeix un procediment de l’any 1999 pel qual s’estableix que es resoldran les sol·licituds de les persones 
que per raons de salut demanen una adaptació del seu lloc de treball, emparant-se en l’article 25 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, sobre la protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats 
riscos i on diu que el personal no ha d’ocupar aquells llocs de treball en què a causa de les seves 
característiques personals o estat biològic, psíquic, discapacitat...etc, els hi representi situacions de perill o 
no responguin a les exigències psicofísiques dels llocs de treball respectius. 
 
Des que va canviar la direcció de Recursos Humans del Departament, les adaptacions del personal han 
patit un daltabaix ja que, i ho podran confirmar altres delegats fins i tot d’altres sindicats, actualment s’està 
enviant a treballar a persones que tenien adaptacions fetes i que el seu estat de salut no ha millorat. 
Aquestes situacions no han arribat a la Inspecció en tots el casos degut al recent empitjorament dels drets 
laborals que condicionen que el personal afectat vulgui denunciar la seva situació. 
 
També s’ha fet saber a la Inspectora l’inconvenient que personal que ha de fer un paper de pes en la 
prevenció del Departament sigui personal interí, per raons òbvies fàcils d’imaginar. El Departament s’ha 
defensat de seguida dient que estàvem acusant però CCOO només diem que veient com van les coses no 
es pot descartar cap possibilitat. 
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En això, els delegats i delegades de prevenció de CCOO veiem el greuge comparatiu que pateixen 
aquestes persones del nostre departament de Justícia en comparació amb altres Departaments, on els 
responsables de Recursos Humans no han  canviat les seves polítiques envers a les adaptacions, malgrat 
les retallades. 
 
 
ARXIUS AUDIÈNCIA PROVINCIAL 
 
L’any 2008 visitant centres de treball del Departament de Justícia, CCOO vam descobrir aquest lloc de 
treball als soterranis de l’Audiència.  
 
El personal ens va facilitar un informe de 2005 de la Universitat Autònoma de Barcelona on s’analitzaven 
cultius microbians de mostres de l’arxiu i on es parlava d’una elevada i variada contaminació microbiana i 
fúngica. Malgrat tot l’informe no va transcendir. 
 
En veure les males condicions del lloc de treball CCOO va demanar l’avaluació de riscos al Servei de 
Prevenció. El lloc, que de per sí és antic i vell, tenia mobles antics de fusta no ergonòmics, els expedients 
estaven florits en molts casos, brutícia i pols, l’atmosfera es notava carregada, feia olor de clavegueram, no 
hi havia ventilació i patien de temperatures fregant l’estrès tèrmic ja que al mig hi ha un pati obert amb 
plantes i les portes són antigues vidrieres de fusta, algunes de les quals no tanquen bé i són habituals els 
corrents d’aire. Davant la inactivitat del Departament i la manca d’aplicació de mesures correctores, al 
setembre de 2009 CCOO vam denunciar el Departament davant la Inspecció del Treball. 
 
L’inspector, l’any 2010, va demanar un estudi de riscos higiènics i d’exposició a agents biològics i químics ja 
que el local havia estat fumigat en repetides ocasions en els darrers 20 anys, així també com un estudi de 
fongs per descartar fongs carcinògens.  El Departament, en el darrer Comitè de Salut, va lliurar l’informe 
elaborat pel Centre de Condicions en el Treball. CCOO vam preguntar si els fongs que sortien detectats 
eren carcinògens, la resposta va ser que es desconeixia que existissin fongs que produïssin càncer. Malgrat 
no és una resposta adequada ni la que esperàvem del Departament, CCOO tenim altres mecanismes per 
investigar i us anirem informant. 
 
CCOO vam exposar a la inspectora que una persona d’aquest entorn ha desenvolupat una malaltia greu a 
causa d’haver treballat en aquest lloc de treball. 
 
Finalment, el personal va ser traslladat l’any 2011 a un altre local en condicions, malgrat tot, vam tenir 
coneixement de manera casual que hi havia personal que encara hi anava a treballar amb els expedients. 
CCOO vam tornar a portar el tema al Comitè de Salut Laboral fins que van subministrar EPI’s (guants, 
mascaretes i bata) i es van delimitar el temps d’exposició.  
 
 
ALTRES TEMES PREOCUPANTS DEL DEPARTAMENT PRESENTATS  A LA INSPECCIÓ 
 
- El Servei de Prevenció del Departament no disposa de recursos humans ni econòmics suficients. 
- Absència de calendaris d’implantació de mesures correctores en moltes avaluacions de riscos. 
- El Plans de Prevenció no s’actualitzen. 
- Alta sinistralitat en els centres de menors i absència de mesures correctores. 
- Formació insuficient i que en molts casos no es garanteix que arribi a les persones a qui van adreçades o 

a qui podria interessar, en molts casos de maneres subtils, com ara no validar les sol·licituds. 
- No s’estan fent les avaluacions mèdiques dels riscos biològics d’acord amb la legislació, és a dir, cada 

dos anys, d’alguns col•lectius d’alt risc (forenses), per problemes amb l’empresa contractada, cosa que 
en cap cas ha de repercutir en el personal de l’Administració. 

 


