PROPOSTA D’ACTUACIÓ EN PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS

sindicat autònom de policia

art. 36.2.f de la Llei 31/95 LlPRL, art. 11.3 Directiva Marc
89/391
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ADAPTACIONS TEMPORALS AL LLOC DE TREBALL
Barcelona, 22 de juliol de 2015

El SAP hem identificat que darrerament les “Adaptacions temporals del lloc de
treball” que feia amb bona fe i criteri mèdic el Dr. Àngel Plans del Servei Mèdic del
carrer Bolívia, una vegada que passaven per responsables de la Comissaria
General de Planificació de la Seguretat, eren adreçades al lloc operatiu de treball de
la persona sol·licitant, amb la frase .....recomano en la mesura del possible se li
adapti el lloc de treball a fulanito-a..., doncs bé certs comandaments d’Àrees
interpreten sota el seu criteri que no és mèdic, que es tracta d’una “recomanació
mèdica” només. En el darrer Comitè de Seguretat el SAP va exposar

aquesta problemàtica i la solució és que, qui hagi de fer:
*Una adaptació temporal del lloc de treball per primera vegada
*Una renovació d’una adaptació ja concedida (1 mes abans de
la finalització)
Enlloc de sol·licitar la visita preceptiva al Dr. Plans, que demani la visita a la

Dra. Carme Mulero de la Unitat de Vigilància de la Salut, de la
Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del
Departament d’Interior.

Perquè aquest criteri ?
perquè és aquesta Unitat la legitimada per la
llei de prevenció de riscos laborals i totes les
normes derivades per a fer adaptacions
temporals dels llocs de treball, perquè és
Medicina del Treball. Perquè adapta les
patologies temporals al lloc de treball que
s’ocupa
I
sobretot,
perquè
a
veure
quin
comandament policial qüestiona ara un
criteri mèdic d’aquesta Unitat, quan
darrerament sí qüestionaven les fetes pel Dr.
Plans

Els interessats hauran de trucar a la centraleta d’interior (935
512 000) i demanar per Vigilància de la Salut seguint les
instruccions que rebin.
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