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“ACORD COVID-19”

“Es un acuerdo que garantiza mantener las mismas condiciones 
laborales que en años anteriores pese a la crisis sanitaria de la 
COVID 19, la cual ha provocado que en otras empresas del sector 
y en la propia Applus de otras comunidades, modificaciones 
importantes, las cuales en Catalunya se han podido frenar”



“ACORD COVID-19”

Aquest Acord serà vigent fins al 31 de Desembre de 2020, sense que es pugui 
traslladar a cap altre període en els següents anys sense negociació prèvia i 
acord entre la Representació Legal dels Treballadors i la Representació de 
l’Empresa.

Després de setmanes de negociació la Representació Legal dels Treballadors d’Applus+ Iteuve Technology, S.L. 
de la província de Barcelona, de la província de Tarragona i de la província de Lleida i la Representació de 
l’Empresa han acordat, amb caràcter excepcional el següent.

Les hores de Distribució Irregular de la Jornada (Hores de Disposició) que es prestaran durant l’any 
2020, es duran a terme al mes d’Agost, 1ª quinzena de Setembre, Desembre (Pont i Nadal). Així com, 
aquells dies de jornada reduïda en els que només presti servei un sol torn de treball (no dissabtes).

Les vacances corresponents a 2020 seran aquelles previstes als calendaris laborals de cada centre de 
treball, descomptats els dies de vacances no meritats durant el període en el que cada empleat ha 
estat afectat per l’ERTO per força major.

Tornar als horaris que existien abans de l’estat d’alarma sense la fixació de torns.
Aquest horari (Del 20/07/2020 al 31/07/2020), 2ª quinzena de Setembre (1ª i 2ª quinzena de 
Setembre en el cas de L03, L07, L08, L09 i Gi05), Octubre, Novembre i Desembre, serà d’aplicació i es 
mantindrà vigent durant els mesos indicats, sempre i quan no sigui requerida, novament, la 
implantació de mesures sanitàries COVID19 de distanciament entre torns.
Aquelles situacions horàries lligades a guardes legals es valoraran individualment i es concretaran amb 
la Representació Legal d’àmbit local corresponent. Prioritzant, en qualsevol cas, les mesures sanitàries 
COVID19 que s’hagin d’aplicar en cada moment.

Horari d’aplicació durant els mesos d’Agost i 1ª quinzena de Setembre.
Horari en Torn de mati:

35 hores setmanals.
Una hora de disposició de Dilluns a Dijous al inici de la jornada i un altre hora de disposició al final de 
la jornada.
Una hora de Disposició el Divendres al inici de la jornada.

Nou horari en Torn de tarda (exclusivament voluntari)
35 hores setmanals (sense hores de disposició).
Equip assignat: Personal de nova contractació.
Equip expert: Es defineix un equip mínim d’empleats amb experiència suficient d’adhesió, única i 
exclusivament voluntària al torn de tarda, (nº de treballadors variable segons el centre).
Els empleats que formin part d’aquest equip, rebran una compensació de 120€ bruts per setmana 
treballada en aquets torn.
En cas de no poder configurar equip mínim, l’estació no obrirà en torn de tarda.

“Es un acuerdo que garantiza mantener las mismas condiciones laborales que en 
años anteriores pese a la crisis sanitaria de la COVID 19, la cual ha provocado que 
en otras empresas del sector y en la propia Applus de otras comunidades, 
modificaciones importantes, la cuales en Catalunya se han podido frenar”
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Gregori Bezares
Secretari General
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CONDEMNEN A APPLUS PER LES ALTES 
TEMPERATURES

Applus+ ha seguit un criteri «economicista» per desistir de 
la seva obligació de protegir la salut de la seva plantilla.
El Jutjat Social nº19 de Barcelona ha condemnat l’empresa Applus+ Iteuve Technology S.L. per les elevades 
temperatures, sovint properes als 40 graus, que s’acumulen al centre de treball dedicat a realitzar la Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV) ubicat al carrer Diputació 158 de Barcelona. La sentència considera que la manca de 
mesures adoptades per mantenir un eficient control tèrmic de les condicions de treball posen en risc la salut i 
integritat de les persones que hi treballen i incompleixen el contingut del RD 486/1997 que estableix que les 
temperatures dels locals on es realitzin activitats diferents a les pròpies d’oficines però que no requereixen 
d’especial esforç físic han de mantenir-se entre els 14 i els 25 graus centígrads.

L’empresa Applus+ Iteuve Technology S.L. haurà de realitzar les intervencions de millora necessàries i adequades 
per assegurar-se que la temperatura dins el local del carrer Diputació de Barcelona dedicat a la realització de la 
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) es manté dins els paràmetres imposats pel RD 486/1997. Aquesta norma, on 
es regulen les condicions de seguretat i protecció de la salut dels centres de treball, estableix que en els locals 
tancats on es desenvolupin activitats «lleugeres», aquesta temperatura no superarà en cap cas els 25Cº ni 
baixarà dels 14Cº per mantenir un ambient de confort i seguretat que previngui la possibilitat d’estrès tèrmic.

La sentència del Jutjat Social nº19 de Barcelona ha estat dictada arran de la demanda interposada pels Delegats 
de Prevenció del Sindicat Reformista de Treballadors (S.R.T.) que formen part del comitè d’empresa de 
Barcelona a la empresa Applus+ Iteuve Technology S.L. i que fonamentaven la seva denúncia en els 
requeriments traslladats a l’empresa per la pròpia Inspecció de Treball en el sentit de vetllar pel compliment de 
les disposicions de l’esmentat RD 486/1997 pel que fa a la temperatura interior del local i els amidaments 
realitzats per la Generalitat on es constatava que al centre del carrer Diputació s’assolien reiteradament els 40 
graus.

La magistrada aprecia que, malgrat les indicacions trasllades per Inspecció de Treball en el sentit d’adoptar totes 
les mesures «tècnicament possibles» per mantenir una temperatura segura, l’empresa ha seguit «allò que 
semblen criteris economicistes» per no instal·lar els sistemes de refrigeració adients, atès que la decisió de no 
fer-ho es fonamenta sobre el contingut d’un informe encarregat a una empresa externa on es posava en dubte 
el rendiment de l’operació com a conseqüència de l’elevat cost de la inversió inicial, tot plegat, provocant, 
segons consta a la resolució judicial, «una potencial exposició al risc pels treballadors”.

Des del Sindicat Reformista de Treballadors S.R.T., impulsors de la demanda que ha conclòs amb la condemna 
contra la empresa Applus+ Iteuve Technology S.L., aquesta resolució aporta llum a les deficients condicions 
ambientals dels centres de treball de l’empresa “i al menysteniment” respecte la nostra salut que representa 
descartar accions necessàries per mantenir un ambient segur de treball fonamentant la decisió en el cost 
econòmic que suposa. És intolerable que una empresa faci oïdes sordes als requeriments d’Inspecció de Treball 
senzillament perquè li sembla que és car el fer-ho, ignorant que el seu personal està patint temperatures de 40 
graus centígrads en un entorn tancat i que això és un risc evident per a la seva salut i pot causar gravíssims 
accidents com ho són els que deriven del xoc tèrmic o els cops de calor. «No parlem només de confort sinó 
d’integritat física».

“la manca de compromís sobre  les polítiques de prevenció i seguretat 
laboral és una evidència a moltíssimes empreses”

Pedro Gómez
Secretari d’Organització
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Golpe de calor asociado a las altas temperaturas

Debido al uso de las mascarillas, este riesgo de golpe de calor  puede verse incrementado, por 
lo que con más razón es importante seguir las medidas preventivas para controlar este riesgo 
que indica el SPM y que se han enviado a todas las estaciones. 
Decir que los delegados de prevención hemos detectado que no en todos los centros se ha 
colgado la nueva tabla de temperaturas que  a continuación reproducimos.

Humedad relativa
Ejemplo:

Cuando las condiciones ambientales 
sean de temperaturas de 37º y una 
humedad igual o superior al 50% 
habría que establecer un descanso de 
10 minutos por hora.
El ciclo de trabajo/descanso de una 
hora sería de 50 min trabajando y una 
pausa de 10 minutos en una zona más 
fresca

Temp. 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

32 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 5

33 --- --- --- --- --- --- --- 1 4 7 10

34 --- --- --- --- --- --- 3 6 9 11 14

35 --- --- --- --- 1 5 8 10 13 15 17

36 --- --- --- 3 6 9 12 14 16 18 20

37 --- 1 4 7 10 13 15 17 19 21 22

38 2 5 8 11 14 16 18 20 21 23 24

39 6 9 12 15 17 19 21 22 24 25 26

40 11 13 15 18 20 21 23 24 26 27 28

41 14 16 18 20 22 23 25 26 28 29 30

42 17 19 21 22 24 25 27 28 29 30 31

A partir de los 32ºC, teniendo en cuenta el uso de mascarilla, deberían darse instrucciones a 
jefes de equipo y trabajadores para que se realicen estas pausas de manera organizada y que 
puedan realizarla todos los trabajadores.

Vacances 2020. 
Les vacances corresponents a 2020 seran aquelles previstes en el calendari signat per l’empresa d'aplicació, 
descomptats els dies de vacances no meritats durant el període en el que cada empleat ha estat afectat per 
l’ERTO per força major. 

A aquests efectes i mantenint vigents els períodes vacacionals indicats als calendaris laborals:
L'inici de les vacances d'estiu serà per a tots els centres el dia 2020.03.08. Així mateix tots els centres tenen la 
possibilitat de realitzar les vacances d'estiu en 6 o en 5 setmanes.

Els dies lliures s'escolliren al llarg de tot l'any.

Els dissabtes precedits d'un festiu, tots els dissabtes del període vocacional i dies 24 i 31 desembre, seran no 
laborables segons Conveni Col·lectiu d'Empreses d'ITV de Catalunya.

Els empleats inclosos en el Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Inspecció Tècnica de Vehicles de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya podran gaudir d'un dia de lliure disposició.

“Los Delegados de prevención consideramos que el uso obligatorio de mascarillas durante toda la
jornada laboral, es un cambio en las indumentaria que lleva el trabajador con respecto a las
condiciones en las que se realizaron las evaluaciones de estrés térmico anteriores y que además
impiden y dificulta la evaporación del sudor y la pérdida de calor corporal. Hemos solicitado a la
empresa una ecualización de estas evaluaciones”

Carlos Rodríguez
Secretari d’Acció Sindical


