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Què fas quan trepitgen els teus drets de salut laboral? 

Queixar-te o fer alguna cosa  per ser respectat? 

 

El Real Decreto 486/1997 regula les disposicions mínimes de seguretat i salut 

en el treball. En el seu Annexo III, es regulen les condicions de temperatura 

mínima i màxima que els locals de treball tancats estan obligats a complir, 

deixant imprescindible “evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis 

bruscos de temperatura, els corrents d’aire molest, els olors desagradables, la 

irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de ventanes, llums 

o tàbiques acristalats ”. 

 

En els centres escolars, la temperatura haurà d’estar compresa entre els 17 i 

els 25 ºC. Així mateix, la humitat haurà d'estar compresa entre el 30 i el 70% 

excepte en els locals on existien riscos per electricitat estàtica en què el límit 

inferior serà el 50%. 

 

 

. 
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Les condicions en les que docents i alumnes es troben als centres educatius 

aquests dies en els que s’han aconseguit les temperatures més baixes, són 

totalment inapropiades. Una de les mesures per reduir el risc de contagi és la 

Guia per a la ventilació de les aules, que obliga a  mantenir obertes finestres i 

portes de manera contínua, fet que impedeix mantenir una temperatura òptima 

a l’interior.  

En molts centres la temperatura està sent de 8 a 10 graus centígrads, molt lluny 

dels 17ºC que s’estipulen per llei a espais interiors per garantir el benestar del 

personal treballador així com dels usuaris, el que ha fet que fins i tot docents es 

portin al centre estufes i radiadors propis.  

Les temperatures baixes afecten al sistema immunològic, provocant una baixada 

de les defenses i, per tant, un major risc d’exposar-se a refredats, pulmonies i 

virus, conseqüència que, en la situació de pandèmia en la que ens trobem, és el 

que s’ha de procurar evitar.  

 

 

Per tant ASINPRE, considerem que aquest protocol no és adequat a les 

circumstàncies climàtiques que acompanyen a aquesta època de l’any i, 

conseqüentment, exigim mesures compensatòries que garanteixin el benestar 

dels treballadors i treballadores, així com de l’alumnat. 
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Que ocorre si en el centre de treball no es compleix la normativa? 

  

Com a mesura més extrema si la temperatura del centre és inferior als 10 º o 

superior al 27º el coordinador de risc laboral del centre té que comunicar 

mitjançant l’escrit  a la direcció del centre de  les baixes temperatures que hi ha 

al centre, així el risc que suposa per als docents i els alumnes.  

 

El director haurà de comunicar-se als serveis de prevenció del seu servei 

territorial de les circumstàncies que estan passant al centre i podran paralitzar 

l’activitat laboral per existir un risc per a la salut dels treballadors. 

 

 

També es pot acudir a la Inspecció de Treball i la Seguretat Social si els 

treballadors consideren que el departament no ha adoptat les mesures 

necessàries. 

 

 

Mentre d'altres sindicats s'omplen la boca de bones paraules i no 

reaccionen quan estan trepitjant els teus drets, nosaltres estem amb tu 

defensant-te  i fent-te costat des del minut zero 
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