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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT JULIOL 2015 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 

 
 
Sumari dels principals punts tractats a la reunió: 
 

1. Exàmens de salut del personal administratiu, tècnic i laboral del Departament.  
2. Posicionament de CCOO envers del nou Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg 

d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

3. Qualitat mediambiental de l’entorn de l’ABP de Premià de Mar. 
4. Lipoatròfia semicircular. 
5. Protocol de mesures d’autoprotecció pel al personal d’administració, tècnic i laboral a les Comissaries 

dels Mossos d’Esquadra. 
6. Avaluació de riscos de la Comissaria d’Horta-Guinardó (3a planta) 
7. Reclamacions a les Mútues de la Seguretat Social per sistemàtica derivació al sistema públic de salut. 
8. Manca d’ascensor/muntacàrregues a les Comissaries de La Bisbal i de Roses. 
9. Deficiències a la DGP Les Corts. 
10. Sol·licitud de roba de treball i equips de protecció per als conductors polivalents i denúncia quant al 

subministrament de roba de treball del personal de manteniment de les Comissaries. 
11. Protocol per a la prevenció de riscos laborals en dones embarassades (conductores i/o altres). 

 
 

1. Exàmens de salut del personal administratiu, tècnic i laboral del Departament.  

Durant aquest any 2015 es porten comptabilitzades 178 sol·licituds de revisions mèdiques presentades 
pel PATL del Departament, les quals se centralitzen, majoritàriament, a Barcelona (163); 4 corresponen 
a Girona, com també es compten 4 a Lleida, i 7 a Tarragona. En total, fins el dia de la reunió s’havien fet 
151 exàmens de salut.  
 
Cal remarcar, en aquest aspecte, la incorporació de nou personal sanitari; concretament, d’una 
infermera a la UBS de Barcelona. També d’un reforç que es contractarà amb data d’inici de la seva 
relació professional de 6 de juliol, la missió del qual serà la de desplaçar-se a la UBS de Lleida per tal 
de donar suport dins de la província. La durada d’aquest reforç no podrà superar els 3-4 mesos, segons 
informa l’Administració. 
 
Així mateix, el consultori mèdic que s’ha obert a Egara funciona, segons la Subdirecció General de 
Riscos Laborals, correctament, sense que, fins aquest moment, no s’hagi enregistrat cap queixa per part 
del personal adscrit al complex policial.  
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CCOO considerem, però, que seria molt convenient d’ampliar la prestació de serveis per part d’aquest 
consultori mèdic, ja que a data d’avui, es limita funcionalment a la realització d’exàmens de salut i, això, 
dins d’un dia determinat a la setmana i en un horari molt concret. Continuem pensant i defensant que el 
complex policial Egara de Sabadell és un centre de treball que, per les seva grandària, la dimensió del 
personal que hi treballa, les diferents tipologies i funcions d’aquest personal, així com la particularitat de 
determinades dependències (p. ex., laboratoris) mereix sense cap mena de dubte una UBS que funcioni 
amb caràcter permanent durant tots els dies de la setmana. 
 
 
2. Posicionament de CCOO envers del nou Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 

catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures. 

Paral·lelament al punt anterior, on es debat sobre la conveniència o no d’augmentar les dotacions de 
personal sanitari al complex Egara, CCOO aprofita per expressar el seu parer envers del nou Decret 
30/2015 (DOGC núm. 6824, de 5 de març de 2015), que deroga l’anterior Decret 82/2010, i que 
estimem que suposa un important retrocés en matèria de mesures d’autoprotecció que s’han de 
d’adoptar en edificis d’ús administratiu en particular (el Decret, però, fa referència a d’altres usos, 
residencials, docents, o a activitats contaminants, etc.). 
 
CCOO discrepem en l’exercici de la potestat reglamentària que ha fet el Departament d’Interior –el 
Decret és, de fet, un reglament emanat del Departament– al voltant d’aquest tema, més quan ha 
defensat la necessitat que les places dels tècnics del servei de prevenció es considerin com a adscrites 
a serveis públics essencials, cosa que s’ha assolit amb el nou Acord de Govern de 12 de maig, sobre la 
flexibilització de la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal 
temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i ha procurat i aconseguit, 
també, que no es perdin llocs de treball adscrits a la vigilància de la salut (personal mèdic i d’infermeria). 
Per tots aquests motius, ens sobta: 
 
A. La imprecisió i ambigüitat terminològiques que caracteritzen el redactat del nou Decret, eliminant 

qualsevol esment als edificis d’ús administratiu i incloent-los en un lot que no fa mèrits, segons la 
seva percepció, a distingir-los d’altres d’ús públic (comerços o de prestació en general de serveis) o 
fins i tot residencials, en què segurament era comprensible l’eliminació de determinats mitjans que 
suposaven una càrrega econòmica important per a propietaris o veïns, respectivament. Creiem que 
no és el cas de l’Administració, que ha de ser paradigma i punta de l’iceberg en la prevenció de 
riscos laborals. 
 

B. L’augment de la capacitat o densitat d’ocupació dels edificis per tal que aquests es dotin d’uns 
mitjans mínims humans, a nivell de personal sanitari o d’equips d’intervenció, o materials, com ara el 
desfibril·lador automàtic: 

Abans: edificis amb una capacitat superior a 2000 persones (1 metge i 1 DESA); edificis 
amb una capacitat de més de 500 i fins a 2000 persones (2 persones formades en primers 
auxilis i SVB i 1 DESA). Ara: edificis de més de 2000 persones (1 DEA i 2 primers 
interventors formats en ASI i DEA); edificis entre 1000 i 2000 persones (atenent a les 
característiques de l’espai i els ocupants previstos: 2 persones formades en ASI). 
 

C. L’enorme marge de discrecionalitat que té la Comissió de Protecció Civil per tal de valorar si, 
malgrat que els edificis compleixin els requisits d’ocupació esmentats, es poden prescindir dels 
mitjans mínims esmentats al punt anterior, buidant, així, de contingut les previsions reglamentàries. 
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D. La corresponsabilitat , compartida entre el titular de l’edifici, i el personal que forma part dels equips 
de primera i segona intervenció. Aquest personal ha de disposar d’una formació, teòrica i pràctica, 
adequada a les seves funcions dins de les actuacions d’evacuació d’un edifici, formació que ha 
d’actualitzar-se amb caràcter periòdic. En determinats simulacres realitzats aquest any (a tall 
d’exemple, complex plaça Espanya, 1, de Barcelona) el personal no havia rebut formació prèvia i 
s’ha informat que hi hagi cap previsió al respecte. Algunes d’aquestes persones han hagut d’integrar 
aquests equips d’intervenció sense el seu consentiment previ ni tan sols cap mena d’informació, 
sinó la immediatament anterior a la realització del simulacre. La situació s’agreuja quan, entre les 
seves funcions, es troben la de procurar el suport vital bàsic i procedir a la reanimació 
cardiopulmonar, quan calgui. A més de necessitar d’autorització administrativa per tal de manipular 
un desfibril·lador automàtic (DEA).  

 
E. Quant als desfibril·ladors automàtics, el Decret 30/2015 també és confús, atès que remet a una altra 

norma reglamentària la seva necessitat d’instal·lació en edificis que no siguin d’ús sanitari, si bé a 
continuació els estableix com a mitjà mínim d’autoprotecció en edificis amb una capacitat superior a 
2000 persones. Abans només es necessitava una densitat d’ocupació de 500 persones per tal de 
dotar un edifici d’un desfibril·lador. No obstant això, la Subdirecció General de Riscos Laborals ens 
assegura que hi ha una planificació en relació amb la futura instal·lació de més desfibril·ladors als 
centres de treball del Departament. 
 
 

3. Qualitat mediambiental de l’entorn de l’ABP de Premià de Mar. 
 
El Departament d’Interior confirma que la foneria marxa el dia 9 de juliol a Monzó, malgrat que es 
mantenen les dependències administratives; per tant, les emissions de fums deixaran de ser un 
problema en breu. 
 
Pel que respecta a la possible presència de factors tòxics en l’organisme del personal adscrit a 
aquesta ABP, la Dra. Mulero explica que es van dur a terme dues xerrades sobre aquest tema amb 
el personal, que van culminar en un estudi sobre una mostra representativa del global dels 
treballadors, recopilada d’acord amb una sèrie de criteris que detallem a continuació: 
A. El total de personal de l’ABP era, en el moment de recollir la mostra, de 124 treballadors, dels 

quals 8 era personal administratiu i 116 personal del cos de Mossos d’Esquadra.  
B. Es va seleccionar una mostra de 12 persones, proporcionalment: 1 administrativa i 11 Mossos 

d’Esquadra. En el cas de l’administrativa, es va agafar la persona que tenia més anys 
d’antiguitat en el centre de treball. 

C. 4 de les persones eren dones i 8, homes. 
D. Aquestes persones es van sotmetre, amb caràcter voluntari, a unes revisions concretes i a unes 

analítiques específiques. 
E. Es va comprovar: el nombre d’anys treballats al centre (contacte amb els possibles elements 

contaminants); si les persones feien torn de nit o no (bàsicament, les emissions de fums es 
produïen durant la nit); i si la jornada laboral es desenvolupava sencera dins del centre de 
treball, o bé en part o en la seva totalitat tenia lloc fora d’aquell.  

F. Els exàmens de salut i les analítiques es van dur a terme en dues tandes, el 29.05 i 5.06.2015. 
G. Les proves s’enviaren a un laboratori bioanalític (anàlisi en orina o en sang). 
H. Encara no es disposa dels resultats, ja que és massa aviat. 
Suposem que en la propera reunió del CSSL ens faran a mans aquests resultats. 
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4. Lipoatròfia semicircular. 
 
Pel que respecta al seguiment de les lesions generades a causa de la lipoatròfia a l’edifici de 
Diputació, 353, entre el darrer Comitè i aquest, se’ns informa que s’han produït 3 millores i hi hagut 
2 remissions totals.  A la Sala de Control de la Regió d’Emergències de Girona hi va haver una 
remissió al mes de febrer; en canvi, a la Comissaria de Santa Coloma de Farners han empitjorat les 
lesions d’una persona. A la Regió Policial de Girona, un dels casos ha experimentat una millora. A la 
Sala de Control de la Regió d’Emergències Sud, dels 3 casos detectats, un continua estable i, 
respecte dels altres dos, s’han observat problemes per fer les comprovacions oportunes. 
 
Quant a la situació del Servei Català de Trànsit, les millores són progressives, però lentes; s’han 
donat tant remissions com millores. El més important és que no han aparegut casos nous. Es 
confirma que està a punt d’endegar-se la segona fase del projecte per a la millora de les condicions 
de renovació de l’aire, amb la consegüent instal·lació dels humidificadors interns. D’aquestes 
mesures es retrà compte en el proper CSS del Servei Català de Trànsit.  
 
 

5. Protocol de mesures d’autoprotecció pel al personal d’administració, tècnic i laboral a les 
Comissaries dels Mossos d’Esquadra. 
 
Arran dels atemptats terroristes que han proliferat ens els darrers mesos tant a Europa com a 
països nord africans o de l’Orient Pròxim, CCOO vam adreçar-nos formalment a la Direcció de 
Serveis del Departament d’Interior mitjançant escrit amb data 27 de maig de 2015, reclamant 
l’adopció d’un protocol que reforcés la situació de seguretat del personal d’administració, tècnic i 
laboral que treballa a les Comissaries, no només dels/de les agents de Mossos d’Esquadra. Val a 
dir que el Ministeri de l’Interior té previstos 5 nivells d’alerta al seu Pla de Prevenció i Protecció 
Antiterrorista. El 4t nivell es va decretar el 26 de juny, a conseqüència dels atemptats de França, 
Tunísia i Kuwait, que es concreta en un catàleg de mesures de seguretat, com extremar la pressió 
sobre persones sospitoses de terrorisme, augmentant les tasques de vigilància i informació sobre 
persones de risc; protegir centre sensibles, estratègics, com ara centrals nuclears, estacions de 
tren, aeroports, fins i tot amb la col·laboració de la seguretat privada; incrementar la vigilància als 
carrers i la presència de les forces de seguretat; advertir les Forces Armades, per si hi ha problemes 
en la cobertura de tots els llocs afectats. Per sobre del nivell actual només resta el 5, que implica un 
risc molt alt d’atemptat terrorista. A Catalunya ens mantenim en el nivell 4 baix. 
 
Molt amablement, hi compareix el Sr. Inspector Saumell, sotscap de la Divisió Tècnica de Seguretat 
Ciutadana. Ens fa un compendi de la situació actual, que arrenca de mesos abans de l’atemptat de 
gener de Charlie Hebdo, a París. Així doncs, de la precaució d’extremar les mesures de seguretat 
per als Mossos, resulta el document de mesures d’autoprotecció del personal del cos de Mossos 
d’Esquadra. Com que també hi ha un requeriment de les policies locals, se’n fa difusió d’aquest 
document entre les mateixes. El dia 30 de juny es distribueix entre les companyies de seguretat 
privada, presents a una reunió Egara. Totes aquestes mesures incideixen en la necessitat de la 
importància de canviar d’hàbits, de sortir de la rutina, de portar a terme unes actuacions concretes 
en diferents àmbits (laboral, dins i fora de l’edifici; a la vida particular; in itinere), tals com evitar els 
mateixos recorreguts o mitjans de transport, tancar les finestres de les plantes baixes, reunir-se en 
bars diferents, ometre les referències als períodes de vacances o no col·locar fotografies dels 
familiars al vehicle particular.  
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Aquestes són mesures d’autoprotecció que, amb sentit comú, es recomanen per a la seguretat 
personal de cada agent, i que es conjuguen amb les mesures d’autoprotecció de l’edifici: 
contravigilància, control d’entrades i sortides, control d’accessos, claus de sistemes informàtics i de 
e-correus...  
 
La informació al personal d’administració, laboral i tècnic de les Comissaries es donarà mitjançant 
explicacions del personal operatiu. Per regió policial es designaran 3 o 4 persones, i, en la mesura 
del possible, s’intentarà que la difusió sigui a cada comissaria. No obstant això, a la Regió Policial 
Metropolitana de Barcelona, s’està estudiant fer una reunió per a tothom al complex de plaça 
Espanya. D’acord amb la Instrucció 9/2013, el cap de la Comissaria, que també és el cap de l’ABP, 
hauria de ser present també en aquestes xerrades informatives. La intenció és complir amb aquest 
objectiu abans que finalitzi el mes de juliol i, per tant, marxi de vacances la major part del personal. 
 
 

6. Avaluació de riscos de la Comissaria d’Horta-Guinardó (3a planta) 
 
Amb motiu d’una visita que vam efectuar recentment a aquest centre de treball, hem detectat una 
sèrie de problemes que han estat objecte de comentari a la reunió, però com que no entraven a 
l’ordre del dia, s’han detallat en un e-mail adreçat al CSSL del Departament, de dia 4 de juliol. 
 
Els problemes són els següents: 
A. Desconfort tèrmic, agreujat pel fet que el personal administratiu comparteix un espai diàfan amb 

personal uniformat (Mossos), cosa que incrementa la diferència en la percepció tèrmica de les 
diferents persones. En aquest sentit, CCOO demanem que hi hagi més permissivitat a l’hora de 
concedir canvis d’ubicació a voluntat entre el personal. 

B. La conjunció de l’alçada de les taules en relació amb la dels recolzabraços de les cadires, així 
com el fet que els cantells metàl·lics de les taules no es puguin treure sense desmuntar-la, 
comporten que determinades persones hagin d’adoptar una posició ergonòmicament forçada. 

C. Hi ha una deficiència en el període de temps que es triga a subministrat el material fungible, 
com ara reposapeus i catifes per a un desplaçament suau del ratolí.  

D. En particular, l’apartat anterior arriba a l’extrem que una persona que té el seu lloc de treball 
adaptat per motius de salut, no ha rebut encara el material que va sol·licitar fa temps 
(reposacanells i catifa per al ratolí). 

E. El personal pateix enrampades tot sovint a causa de l’electricitat estàtica acumulada. 
 
 
 

7. Reclamacions a les Mútues de la Seguretat Social per sistemàtica derivació al sistema públic 
de salut. 

 
CCOO hem constatat que les Mútues de la Seguretat Social (abans anomenades Mútues 
d’Accidents de Treball i Malalties Professionals) persisteixen en la seva postura d’ignorar 
determinades lesions o patologies o de, com a màxim, considerar-les com a comunes, amb 
l’objectiu que siguin tractades pels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut. A la vista 
d’aquests abusos i negligències, CCOO us adjuntem 2 mecanismes als que podeu recórrer en 
aquells supòsits, i que us expliquem tot seguit: 
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Atès que les Mútues són empreses privades que actuen com a entitats proveïdores, autoritzades 
per prestar els serveis sanitaris dins de l’assegurança pública, si com a ciutadans i ciutadanes, 
teniu alguna queixa o reclamació en qualitat de persones titulars de l’assegurança pública, caldrà 
que ho comuniqueu utilitzant els fulls de reclamació previstos a la Instrucció 03/2004, de 22 de 
novembre (Instrucció de reclamacions i suggeriments que entra en vigor l’1 de gener de 2005). 

Aquestes reclamacions no tenen per objecte les reclamacions per responsabilitat patrimonial 
de l’Administració, ni les reclamacions que tinguin el caràcter de reclamacions prèvies a la 
via judicial, ni les reclamacions de caràcter econòmic ni tampoc els recursos d’impugnació 
d’actes administratius, sinó que constitueixen l’expressió de l’opinió de l’usuari en relació amb un 
acte o procés assistencial, contemplant, d’altres aspectes, els d’assistència, tracte, informació, 
organització i tràmits, hoteleria/habitabilitat/confort, documentació i altres aspectes, com a 
conseqüència de l’atenció sanitària rebuda en un centre, servei o establiment sanitari que no l’ha 
satisfet, i de la qual l’usuari n’espera una resposta i/o actuació. 

Les entitats proveïdores han de disposar del full de reclamació i les persones usuàries el podeu 
omplir i presentar en aquests centres o bé els podeu presentar per correu postal o electrònic. 

El primer que heu de fer si voleu presentar una reclamació és adreçar-vos al centre on heu tingut el 
problema i sol·licitar el full de reclamacions. Aquest centre us haurà de donar resposta, però si no us 
responen o la resposta no és satisfactòria, podreu adreçar-vos directament al CatSalut. 

Tenen un termini màxim de 15 dies per posar-se en contacte amb vosaltres i us han de donar 
una resposta definitiva en un termini màxim de sis mesos. Les respostes a reclamacions 
formulades per escrit han de ser respostes per escrit. 

Si la reclamació es presenta en el mateix centre, us hi ha de posar el corresponent registre 
d’entrada del centre i us n’han de lliurar una còpia en la que hi figuri el segell del centre i la data i 
l’hora d’entrada. 

També podeu presentar la vostra reclamació, per comoditat, davant de qualsevol centre sanitari, 
encara que no sigui on s’han produït els fets objecte de la reclamació, i aquest centre ho ha de 
remetre a la Regió sanitària corresponent, que en trametran una còpia al centre afectat perquè us 
doni resposta. 

 
Full de reclamacions: 
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruc
cions/documents/arxius/full_reclamacions_centres.pdf 
 
Així mateix, podeu efectuar la reclamació també a través de l’Oficina Virtual de Reclamacions, del 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que seguirà aquest procediment: 
A. El Ministeri decideix si admet la reclamació i la trasllada a la mútua 
B. La mútua té un termini de 20 dies per respondre al Ministeri 
C. El Ministeri considera la resposta satisfactòria i respon al treballador, o bé sol·licita ampliació de 

la resposta a la mútua. 
 

Reclamació via Internet mitjançant la pàgina web de l’Oficina Virtual de Reclamacions (OVR) del 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social: www.ovrmatepss.es/virtual/. 
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8. Manca d’ascensor/muntacàrregues a les Comissaries de La Bisbal i de Roses. 

En anteriors Comitès CCOO havíem informat de la problemàtica que comportava el fet d’haver de 
traslladar material des de la planta baixa al magatzem d’aquestes Comissaries, sense disposar 
d’ascensor o muntacàrregues als edificis. El Departament ens informa que el problema ha estat resolt 
mitjançant una redistribució d’espais a les Comissaries, la qual cosa permet que el personal ja no hagi 
de pujar transportant material sense l’ajut d’un ascensor o muntacàrregues, que precisen d’unes obres 
que, segons ens asseguren, no s’hi poden dur a terme. 
 
 
 
9. Deficiències a la DGP Les Corts. 

També, com en el cas anterior, ha estat un tema que CCOO hem seguit amb el màxim d’interès, 
demanant les corresponents visites dels tècnics de prevenció del Departament, acompanyant-los-hi, així 
com demanant que es prenguin les mesures correctores oportunes en Comitès previs i a la Direcció de 
Serveis.  CCOO entenem que és totalment inversemblant que en determinats llocs de treball de l’edifici 
de la DGP s’hagi de treballar amb unes temperatures que són al voltant dels 30º, com han pogut 
constatar els tècnics en els seus informes, així com que a la 3a planta només hi hagi, per a tota una 
sala, 3 petites obertures al sostre per les quals, en teoria, s’ha de renovar l’aire, cosa que fa que els 
nivells de diòxid de carboni presents a l’ambient siguin força elevats, en el llindar de les mesures 
permeses per la normativa. 
 
Des de CCOO demanem que es facin les obres oportunes per tal de condicionar la 3a planta de la DGP 
de Les Corts; el Departament ens comunica que Infraestructures ja ha començat a estudiar les 
actuacions que siguin necessàries per millorar l’espai de treball.  
 
 
 
10. Sol·licitud de roba de treball i equips de protecció per als conductors polivalents i denúncia 

quant al subministrament de roba de treball del personal de manteniment de les Comissaries. 

D’una banda, CCOO ens hem adreçat al Departament en escrit amb data 27 de març de 2015 perquè 
doti, al més aviat possible, de la roba de treball necessària i dels equips de protecció individual (guants 
amb protecció contra riscos mecànics, ulleres de sol que evitin l’enlluernament), així com la roba 
necessària per tal de suportar els rigors de la climatologia. En el Comitè se suggereix també que 
s’afegeixin sabates amb protecció a les puntes. En aquest sentit, el Departament manifesta que en pren 
nota i que farà una actualització de l’avaluació de riscos dels llocs de treball del personal conductor 
polivalent. 
 
A la vista d’aquesta situació que es perllonga “in aeternum”, CCOO volem que es dediqui una partida 
pressupostària per a aquestes dotacions de roba i EPI dels conductors per a l’exercici següent, tal com 
en aquest any s’ha dedicat a altres col·lectius que també pertanyen al Departament, com ara Mossos i 
Bombers.  
 
D’altra banda, CCOO hem denunciat davant la Inspecció de Treball, mitjançant escrit amb data 1 de 
juny de 2015, al Departament de Treball, per incompliment inexacte, impuntual i defectuós de les 
obligacions que li atribueix l’article 41.1 del VIè Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de 
l’Administració de la Generalitat, de dotar el personal de manteniment de la roba de treball necessària 
per al desenvolupament de les seves tasques.  
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11. Protocol per a la prevenció de riscos laborals en dones embarassades (conductores i/o 
altres). 

Es demana si existeix un protocol específic, sobretot en el cas d’exercir com a activitat professional la 
conducció. L’Administració afirma que no és el cas, que s’analitzen les tasques que pertoquen a cada 
treballadora i els riscos que se’n poden derivar de la seva realització. El procediment consisteix que la 
treballadora demani un informe a ginecologia, la unitat directiva on s’adscriu elabora un document amb 
la descripció de les seves tasques i el servei de vigilància de la salut, en base als anteriors escrits, 
determina quines tasques pot fer i quines no.  
 
En la pràctica, la treballadora és rellevada de la feina de conducció. A Barcelona, per motius de 
distància, en un supòsit concret no se li va deslliurar d’aquesta tasca a una conductora, entenent que els 
desplaçaments que havia de realitzar no eren suficientment llargs.  
 
El servei mèdic del Departament remet a una guia de l’INSHT, que contempla recomanacions, això sí, 
que utilitza com a instrument per valorar les tasques que ja no ha d’exercir una treballadora 
embarassada a partir de determinat moment. 
 
A CCOO ens agradaria que es tinguessin en compte també, davant la falta d’evidència científica, altres 
recomanacions d’associacions d’experts en la conducció, com ara la Fundació Mutual de Conductors, o 
de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, que aconsellen no només evitar els trajectes 
llargs –superar un recorregut total diari de 100 km–, sinó també no conduir a partir de la 30a setmana de 
gestació, atès que la professional no disposa de la distància suficient entre el seu ventre i el volant del 
vehicle, estimada, aproximadament, en uns 30 cm.  
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