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TRASLLAT AL C. RIVADENEYRA, 6 
 
 
Els delegats de prevenció de CCOO hemn encetat una campanya per tal que a les noves oficines 
del carrer Ribadeneyra 6 es pugui disposar d’un DEA ((Desfibril·lador Extern Automàtic) per poder 
disposar d’aquesta mesura preventiva que tantes vides ha salvat com demostren les 
estadístiques. 

Ja fa temps que als CSS venim reivindicant disposar d’ells a tots els nostres centres de treball, tot 
i que la normativa existent ens limita en les nostres accions sobre aquest sentit i condiciona la 
obligatorietat de la seva disposició a un nombre determinat de treballadors i treballadores. En 
aquest sentit hem formalitzat en data 19 de setembre de 2014 la nostra petició per escrit 
sol·licitant que a les noves oficines del carrer Ribadeneyra 6 hi hagi un desfibril·lador extern 
automàtic, amb el gran volum de personal que representa el haver posar junts dos edificis 
d’oficines en un.  

Per ser la ocupació de menys de 500  treballadors i treballadores, ens responen del Departament 
que està per sota de la normativa i que la propietat no està obligada a la seva instal·lació. Tot i així 
obren la possibilitat de la seva adquisició quan econòmicament sigui possible. 

CCOO creiem que la normativa està bé que hi sigui, però el dret dels nostres treballadors i 
treballadores a tenir totes les possibilitats que garanteixin la seva salut estan per sobre de 
condicionants.  

Així, vam insistir fins que es va posar aquest DEA a les oficines de la Via Laietana 26 que també 
té una ocupació de menys de 500  treballadors i treballadores. El tenim a l’EAPC i confiem que 
estigui en tots els edificis d’oficines del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

També les normatives sobre temperatures en oficines marca una franja molt ampla però tot i estar 
dintre del què es pot fer, hem de procurar que els treballadors i treballadores estiguin amb confort 
al seu lloc de treball, i per això es fan unes recomanacions especifiques dintre de la normativa. 

Ratificant-nos en la nostra creença de la necessitat d’aquest aparell, us comuniquem que 
seguirem fent tots els tràmits possibles perquè la defensa de la salut laboral compti amb aquest 
element preventiu. 
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