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Temperatures
als centres de treball
La legislació que contempla les condicions de treball a temperatures
“extremes” està recollida al Decret 486/1997 de 14 d’abril, del BOE de 23
d’abril de 1997 (art.7-annex III), on s’afirma que les condicions ambientals
dels llocs de treball no han de comportar incomoditat o molèstia per
als treballadors, per la qual cosa s’han d’evitar les temperatures i les
humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire
molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva, la radiació
solar a través de finestres, llums o envans de vidre.
La temperatura en els llocs de treball haurà de ser adequada a
l’organisme humà durant el temps de treball, tenint en compte els
mètodes de treball aplicats i les pressions físiques imposades als
treballadors.
En el cas que en algun centre s’hi detectin temperatures que
sobrepassin aquests límits, cal actuar de la següent manera:
1.Trucar als SSTT d’Ensenyament i denunciar-ho a la Secció del Servei
de Prevenció.
2.Omplir el comunicat de denúncia i enviar-lo a la direcció dels SSTT i
al cap de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals.
3.Trucar al sindicat perquè se’n tingui coneixement i els delegats de
prevenció puguin actuar.
4.Trucar a la Inspecció de Treball i denunciar-ho, tot reclamant la
presència, si és possible, d’un/a inspector/a perquè en doni fe
mitjançant una certificació oficial de la comprovació de la temperatura
esmentada.
5.El comunicat per denunciar el risc de temperatures altes o baixes el
podeu trobar a http://www.sindicat.net/salut/index.htm a la pàgina
de salut laboral del sindicat.

Tipus
de treball

Temperatura

Sedentari

T mín.: 17º C
T màx.: 27 º C

Lleuger

T mín.: 14º C
T màx.: 25º C

Humitat
relativa
HR màx.: 70 %
Locals amb risc per
electricitat estàtica, HR
mín.: 50 %

