
 
El teu lloc de treball és 

adequat? 

Treballes amb algun d'aquests inconvenients?:

- Condicions ambientals: temperatura no confortable, corrents d'aire, sortides d'aire condicionat
calor massa propers, manca de ventilació,

 
- Problemes de manca o excés d'il·luminació.

 
- Soroll ambiental excessiu. Maquinària sorollosa.

 
- Impressores o fotocopiadores massa properes al lloc de treball.

 
- Problemes físics per manca d'espai lliure, poc espai de pas entre taules, zones de pas, o passadissos. Excés 

de cablejat solt sense embridar, forats al terra ....

 
- Electricitat estàtica: enrampaments, sequedat

 
- Condicions de l'edifici: manca de manteniment de les instal·lacions, humitats, goteres, finestres que no 

tanquen bé, terres desgastats, escales 
 

- Mobiliari problemàtic: armaris no collats, prestatgeries soltes, taules amb cantons amb punxa en zones de 
pas, taules amb barres de ferro. 

 
- Manca de reposapeus, coixinet de ratolí no ergonòmic, cadires no ergonòmiques.

 
- Treball sense Equips de Protecció Individual quan son necessaris.

 
- Hi ha plagues molestes : paneroles (escarabats), ratolins, formigues, coloms ...

 
- Manca senyalització de riscos elèctrics, vies d'evacu

d'emergència que no funcionen. 
 

- Existeixen riscos d'estrès, burnou
d'organització del treball, estil de direcció inapropiat

 
- Existeix qualsevol altre risc d'higiene, segureta

en condicions acceptables. 
 

Si fos així pots contactar amb nosaltres
ajuntamentbarcelona

Farem tots els passos necessaris per millorar les co
Secretaria de Seguretat i Salut de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona

 
 
 

 

 
 
 
Secció Sindical de la CGT a 
l'Ajuntament de Barcelona
 Av Francesc Cambó, 17 
08003 Barcelona
Telf. 933107051
http://www.cgtbarcelona.org/ssa
b/ 
 
 

 

Treballes amb algun d'aquests inconvenients?:

: temperatura no confortable, corrents d'aire, sortides d'aire condicionat
ventilació, ambient carregat ... 

Problemes de manca o excés d'il·luminació. Reflexos de la llum natural o artificial.

Maquinària sorollosa. 

Impressores o fotocopiadores massa properes al lloc de treball. 

Problemes físics per manca d'espai lliure, poc espai de pas entre taules, zones de pas, o passadissos. Excés 
, forats al terra .... 

Electricitat estàtica: enrampaments, sequedat a ulls i gola per manca d'humitat....

: manca de manteniment de les instal·lacions, humitats, goteres, finestres que no 
tanquen bé, terres desgastats, escales sense barana, manca de neteja ... 

Mobiliari problemàtic: armaris no collats, prestatgeries soltes, taules amb cantons amb punxa en zones de 
 

Manca de reposapeus, coixinet de ratolí no ergonòmic, cadires no ergonòmiques. 

Treball sense Equips de Protecció Individual quan son necessaris. 

Hi ha plagues molestes : paneroles (escarabats), ratolins, formigues, coloms ... 

Manca senyalització de riscos elèctrics, vies d'evacuació o sortides d'emergència. 
 

ut, assetjament, esgotament  per excés de feina, tracte amb el públic, model 
, estil de direcció inapropiat .... 

Existeix qualsevol altre risc d'higiene, seguretat, ergonomia  o psicosocial que sigui inapropiat per a treballar 

Si fos així pots contactar amb nosaltres als correus 
ajuntamentbarcelona@cgtbarcelona.org  o aginesta@bcn.cat

Farem tots els passos necessaris per millorar les condicions del teu lloc de treball.
Secretaria de Seguretat i Salut de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona

Secció Sindical de la CGT a 
l'Ajuntament de Barcelona 
Av Francesc Cambó, 17 - 5è A 

08003 Barcelona 
Telf. 933107051        
http://www.cgtbarcelona.org/ssa

Treballes amb algun d'aquests inconvenients?: 

: temperatura no confortable, corrents d'aire, sortides d'aire condicionat o bomba de 

Reflexos de la llum natural o artificial. 

Problemes físics per manca d'espai lliure, poc espai de pas entre taules, zones de pas, o passadissos. Excés 

gola per manca d'humitat.... 

: manca de manteniment de les instal·lacions, humitats, goteres, finestres que no 

Mobiliari problemàtic: armaris no collats, prestatgeries soltes, taules amb cantons amb punxa en zones de 

 

 

 Extintors massa alts, llums 

per excés de feina, tracte amb el públic, model 

icosocial que sigui inapropiat per a treballar 

als correus 
o aginesta@bcn.cat 

ndicions del teu lloc de treball. 
Secretaria de Seguretat i Salut de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona 


