VESTIDORS, SERVEIS HIGIÈNICS, ARMARIETS DE VESTUARIS, PENJADORS,
MENJADORS

1. VESTIDORS
1.1 Nombre:
Es necessitarà destinar un espai com a vestidor a qualsevol edifici on es realitzin:
 Tasques que necessitin el canvi sencer de la roba de carrer per col·locar-se roba de treball
 Tasques que generin una contaminació important.
 Tasques que necessitin col·locar-se durant la feina d’un equip de protecció per a cos sencer.
 Tasques que generin un alt grau de sudoració.
A tall d’exemple, no exhaustiu, cal disposar de vestidors a:
- Tot edifici que disposi de personal de manteniment o de neteja
- Tot espai de treball amb laboratoris de risc biològic de nivell 3.
- Tot espai de treball amb una tasca que suposi un alt nivell de brutícia (Granges).
- Tot espai de treball que suposi la necessitat d’utilitzar roba de treball completa (camisa, pantalons, etc):
Hospital Clínic Veterinari, Estabulari central, Planta Tecnologia dels Aliments.
Se situaran preferentment en zones properes als llocs de treball del personal candidat a utilitzar-los.
Sempre que sigui possible estaran separats els vestidors d’homes dels de les dones si bé s’accepta
normativament com a correcte un vestidor mixt si es pot evitar la simultaneïtat d’ús. Això es pot
aconseguir amb sistemes de tancament o bé amb mesures organitzatives.
1.2 Dimensions:
Per dimensionar aquests espais caldrà que conegueu la quantitat màxima simultània previsible i habitual
de treballadors que poden utilitzar l’espai. Un cop es coneix aquesta dada caldrà dotar d’espai suficient
per garantir que poden ser utilitzats sense que això suposi una molèstia o incomoditat (com a referència
orientativa podem establir els dos metres quadrats d’espai lliure mínim per treballador simultani que
utilitzi el vestidor).
Si per la quantitat de treballadors existents les dimensions sobrepassen las possibilitats reals dels espais
disponibles caldrà aplicar mesures organitzatives per evitar la utilització simultània.
1.3 Dotació:
Tots els vestidors disposaran de cadires o banquetes així com d’un armariet de vestuari per treballador
amb clau per poder guardar la roba.
Els armariets de vestuari permetran guardar de manera separada la roba de treball de la de casa.
Disposaran de lavabo amb mirall. S’aconsella un per cada deu treballadors o fracció.
Amb dutxa amb aigua corrent, calenta i freda. S’aconsella una cada deu treballadors o fracció. Aquesta
estarà separada de la resta del vestidor si bé la comunicació entre zones serà fàcil.
Sempre que sigui possible se situarà a dins del vestidor un lavabo i water.
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2. SERVEIS HIGIÈNICS
2.1 Nombre:
Tots els edificis disposaran de serveis higiènics en nombre suficient.
Se situaran preferentment en espais comuns per tal de facilitar l’accés al major nombre de persones.
Els serveis d’homes i dones estaran separats i estaran convenientment senyalitzats.
2.2 Dimensions:
Cal garantir que poden ser utilitzats sense que això suposi una molèstia o incomoditat.
2.3 Dotació:
S’aconsella un water cada 25 homes o fracció i un per cada 15 dones o fracció .
Tots els serveis higiènics disposaran com a mínim d’un water i d’un lavabo amb aigua corrent i mirall.
Els serveis higiènics destinats per a dones tindran que disposar de contenidors especials i tancats.
Caldrà tenir en compte la presència de minusvàlids per adaptar un water a les seves característiques.
2.4 Accessibilitat:
Cal garantir l’accés a aquests espais de persones amb cadires de rodes. Cal que com a mínim un water
estigui adaptat.

3. ARMARIETS DE VESTUARI FORA VESTIDORS, PENJADORS

A tots nou espai o en tota nova rehabilitació d’un espai experimental caldrà situar taquilles, encara que
no sigui obligatòria la presència d’un vestidor.
S’aconsella la presència de penjadors i suports a l’exterior de tots els laboratoris de docència per evitar
l’entrada de jaquetes, motxilles, etc dins dels laboratoris.
Tots els vestidors disposaran de cadires o banquetes així com d’armariet amb clau per poder guardar la
roba.
Els armariets de vestuari permetran guardar de manera separada la roba de treball de la de casa.
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4. MENJADORS
4.1 Nombre:
S’aconsella que a tot nou espai de treball que es dissenyi o es rehabiliti es tingui en compte la creació
d’un espai com a sala de descans i/o menjador. Cal que la DAL promocioni la creació d’aquest espai.
4.2 Dimensions:
Caldrà dimensionar l’espai de manera que doni de manera simultània el servei al major nombre de
persones que sigui possible (es tindrà en compte per això la disponibilitat d’espai, la previsió d’utilització i
la possibilitat d’organitzar els horaris d’utilització).
Totes aquestes qüestions, de tipus intern, tindran que planificar-se amb els usuaris.
Un cop determinades les necessitats l’espai ha de garantir que no apareguin dificultats o incomoditats a
l’hora d’utilitzar-lo.
4.3 Dotació:
Caldrà disposar en aquests espais de:
-

Taules i cadires en nombre suficient
Una pica amb aixeta d’aigua corrent
Una nevera
Microones en nombre suficient
Un cubell d’escombreries
Armariets per guardar diferents estris
Una base d’endoll

Situeu aquests espais en zones amb finestres exteriors i situeu extractors dimensionats adequadament
per garantir una ventilació adequada.
Aquests espais seran de materials que es puguin netejar siguin fàcilment.
En els menjadors d’espais experimentals caldrà situar a la porta d’entrada la prohibició d’entrada amb
bata i/o guants.
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