
A l’atenció de la Sra. Iolanda Aguilar, directora de serveis del Departament d’Educació.

EXPOSEM:

Des de fa uns dies la Federació d’Educació de CCOO estem rebent contínues queixes dels
treballadors i treballadores a causa de les elevades temperatures que en molts centres
educatius sobrepassen amb escreix els 27º, arribant amb facilitat als 40º o més. Aquests
fets constitueixen un incompliment del què estableix l’Annex III del Real Decret 486/1997 de
14 d’abril, que diu el següent:

1. L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per
a la seguretat i la salut dels treballadors.

2. Així mateix, i en la mesura del possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no
han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als treballadors. A aquest efecte,
hauran d'evitar-se les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscs de
temperatura, els corrents d'aire molestes, les olors desagradables, la irradiació excessiva i,
en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans envidriats.

3. En els locals de treball tancats hauran de complir-se, en particular, les següents
condicions: La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d'oficines o
similars estarà compresa entre 17 i 27 °C.

Hem alertat a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels serveis territorials d’Educació
de la situació que estan patint molts centres educatius i la resposta rebuda ha estat una
resposta genèrica adreçant-nos a la intranet del Departament d’Educació per si volem
consultar una sèrie d’informacions útils que no han estat actualitzades fins avui dimarts.

Volem recordar-li que davant d’aquesta situació el Departament d'Educació té l'obligació
d'adoptar les mesures necessàries amb agilitat, perquè la utilització dels llocs de treball no
origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores, en especial les
persones més vulnerables, o si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al
mínim.

A causa de les elevades temperatures i davant una possible exposició a un risc greu i
imminent, el Departament d'Educació, segons l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos,
està obligat a:

a) Informar el més aviat possible tots els treballadors afectats de l'existència d'aquest risc i
de les mesures adoptades o que, si s'escau, calgui adoptar en matèria de protecció.



b) Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè únicament i
excepcionalment, en cas de perill greu, imminent i inevitable, es pugui interrompre l'activitat
o, si calgués abandonar immediatament el lloc de treball.

SOL•LICITEM:

- Que el Departament davant aquestes situacions i d'acord amb l'autonomia de
centres, doni instruccions clares i acompanyi als centres per adoptar les mesures
organitzatives urgents que siguin necessàries.

- L’actuació urgent del Departament, invertint els fons europeus rebuts, en la millora
de les condicions de seguretat, salut i sostenibilitat dels centres educatius per fer
front a aquesta situació que no és conjuntural sinó més aviat d’emergència climàtica.

- Que el Departament davant aquestes onades de calor, tal com han fet altres
comunitats autònomes, adopti mesures preventives per pal·liar aquesta situació, tant
ara com al setembre.

- La confecció d’un pla nacional per adaptar els centres educatius a aquesta nova
realitat que comporti l'estudi i anàlisis de la realitat bioclimàtica i de confort dels
centres per determinar les seves característiques d'acord amb la seva ubicació
geogràfica, orientació, grau d'exposició al sol, tipologia constructiva, materials de
construcció, qualitat de l’aïllament, tipus d’exteriors dels centres educatius, com els
patis. De forma que es determini les seves necessitats específiques (ventilació,
tancaments, aïllament de parets, necessitat d'aparells d'aire condicionats, elements
d'ombra i refugi en els patis, etc.).

Barcelona, 16 de juny de 2022

Margarita Romartínez Bas


