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1. INTRODUCCIÓ

Les condicions ambientals dels llocs de treball, com la temperatura, la radiació, la humitat i la velocitat de 
l’aire, juntament amb el grau d’activitat de la feina i la roba que es porti, poden originar situacions de risc per 
a la salut dels treballadors i de les treballadores. 

Per aquest motiu, el Reial decret 486/1997, sobre llocs de treball, estableix amb caràcter general que aquestes 
condicions ambientals no han de suposar un risc per a les persones treballadores i que, en la mesura que 
sigui possible, tampoc han de constituir una font d’ incomoditat o molèstia, establint que s’han d’evitar les 
temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscos de temperatura, els corrents d’aire molestos o  la 
irradiació excessiva.

Per tant, la intervenció sindical davant de situacions de fred o de calor, ha d’estar focalitzada tant a 
garantir un ambient de treball confortable, com a protegir la salut davant situacions extremes.

Amb la introducció de les mesures sanitàries de protecció front la COVID-19 (obligatorietat de l’ús de la 
mascareta i d’altres equips de protecció per a determinades activitats, com ara bates impermeables o bussos 
de protecció) ens trobem davant una situació extraordinària que afegeix un element més a l’hora de concretar 
les mesures preventives davant l’exposició a temperatures massa elevades o massa baixes. 

Així, la implementació de les mesures front la COVID-19, com ara l’ús de les mascaretes, poden 
provocar un augment de l’exposició a determinats riscos, especialment en situacions de calor. 

Cal tenir present, que l’exposició a temperatures extremes o a fenòmens meteorològics adversos poden ser 
situacions cada vegada més habituals, degut als efectes del canvi climàtic. De fet, l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) ja ha advertit dels seus efectes sobre la salut i de la previsió de les morts que pot causar, 
recomanant als països que desenvolupin i implementin plans d’acció per la salut tèrmica, amb la finalitat de 
prevenir els riscos per a la salut relacionats amb la calor i incorporar mesures d’emergència, en els quals 
s’hauran de tenir en compte les mesures sanitàries davant de la COVID-19 . 

Per tant, les mesures preventives acordades en les empreses a l’inici de la pandèmia, haurien de ser revisades 
i acordades amb la Representació Legal de les persones Treballadores (RLT), anticipant els períodes d’estiu 
i hivern, ja que es poden donar sinergies o situacions antagòniques entre les mesures relatives a l’exposició 
tèrmica i les mesures implementades per la COVID-19. 

A més, és important revisar-les posant especial atenció a la ventilació, a la qual les autoritats sanitàries han 
donat més importància a mesura que la pandèmia ha anat avançant. 

En aquest sentit, les mesures implantades han de considerar que la transmissió de la COVID-19 per l’aire, a 
través dels aerosols2 expulsats per persones infectades, disposa ja d’una important evidència científica3, que 
ha fet que les autoritats sanitàries actualitzin les recomanacions sobre la necessitat de la renovació d’aire en 
la lluita contra la pandèmia. 

Així, la ventilació en espais tancats és la principal mesura per reduir la presència de les gotes respiratòries 
més petites i la concentració del virus en cas de presència de persones infectades, per tant, cal enfocar els 
esforços en la ventilació. 

1 Per a més informació, consulteu aquestes referències de l’Organització Mundial de la Salut (OMS):
- Cambio climático y salud, 2021.
- Preparing for a long, hot summer with COVID-19, 2020.
- La OPS insta a los países a prepararse para enfrentar olas de calor en el hemisferio sur, 2019.
- Heat and Health, 2018.
- Worldwide health risks related to climate change are on the rise, 2017.

2 Els aerosols són gotes petites o micro gotes fins a 100 micres que queden suspeses en l’aire durant un temps variable i poden desplaçar-se a una distància 
major de 2 metres, especialment en llocs tancats amb ventilació escassa. Aquesta via de transmissió del virus es produeix de manera simultània i paral·lela a la 
resta de les vies (gotes respiratòries de més de 100 micres, per contacte directe amb una persona infectada o indirecta a través de superfícies, etc.)
3 Antonio Alcamí (CBM-CSIC), Margarita del Val (CBM-CSIC), Miguel Hernán (Harvard University) y otros. Informe científico sobre vías de transmisión SARS-CoV-2, 
encarregat pel Ministerio de Ciencia e Innovación de España, 2020. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2020/5/preparing-for-a-long,-hot-summer-with-covid-19
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15650:paho-who-urges-southern-hemisphere-countries-to-prepare-for-heatwaves&Itemid=1926&lang=es
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health
https://www.who.int/news/item/11-11-2017-worldwide-health-risks-related-to-climate-change-are-on-the-rise
https://digital.csic.es/handle/10261/222555
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Cal recordar també que, més enllà de la COVID-19, la qualitat de l’aire interior en els espais de treball tancats 
depèn en bona mesura de la renovació d’aire que existeix, de manera que aquest ha de ser un element 
present en la nostra acció sindical de manera permanent.  

En aquest context, actualitzem la nostra guia on recollim les principals normatives i pautes d’intervenció 
sindical per a garantir unes condicions ambientals òptimes en els centres de treball, incorporant els elements 
i mesures relatives a la COVID-19, amb l’objectiu de dotar la població treballadora, i especialment els delegats 
i delegades de prevenció, d’eines i de la informació necessària per poder participar en les seves empreses, 
tot protegint la salut de les persones treballadores. 

Aquesta guia complementa, a la vegada, el nostre full informatiu sobre la Intervenció sindical al Pla de 
contingències davant del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Les mesures implantades front la COVID-19 poden augmentar l’especial sensibilitat de les 
persones treballadores i els riscos  d’exposició a temperatures inadequades.

Tingueu present que, segons la Llei de prevenció de riscos laborals, qualsevol canvi en les 
condicions de treball introduït per alguna de les mesures sanitàries, ha de suposar la revisió 
de l’avaluació de riscos i l’aplicació de mesures preventives per a minimitzar-los, en cas que no 
es puguin evitar. 

Cal que els delegats i delegades de prevenció de CCOO impulsem acords en les empreses per 
a establir protocols d’actuació que integrin les mesures per les dues situacions.

2. TEMPERATURES: INCOMODITAT I ESTRÈS TÈRMIC
Com ja hem comentat, la incomoditat o desconfort tèrmic i l’estrès tèrmic4 per calor o fred són dues 
situacions diferenciades per les quals serà necessari elaborar una estratègia sindical en els centres de 
treball, seguint una sèrie de passos per tal de poder assolir un ambient de treball confortable, per una banda, 
i d’evitar l’exposició de les persones treballadores a temperatures extremes, per l’altre. 

Incomoditat Tèrmica Estrès Tèrmic
Sensació de calor o fred que no depèn únicament 
de la temperatura, sinó també d’altres paràmetres, 
com la humitat, velocitat, renovació de l´aire, focus 
de calor, falta d’apantallament de fonts d’emissió de 
calor, etc. S’avalua des de l’ergonomia.

Les condicions mínimes dels llocs de treball  estan 
recollides en l’Annex III del Reial decret 486/1997, 
les quals, malgrat es compleixin, no han de donar 
lloc a  incomoditat.

Exposició a condicions ambientals extremes que su-
posen una acumulació excessiva de calor o una pèr-
dua excessiva d’aquest en el cos, i que pot generar 
danys immediats a la salut de les persones treballa-
dores, com lipotímies, problemes cardíacs, hipotèr-
mia o, fins i tot, la mort. 

S’ha d’avaluar des de l’especialitat de la higiene mi-
tjançant mètodes específics, com ara el mètode de 
sobrecàrrega tèrmica estimada, WBGT, etc.

En compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i del Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova 
el Reglament dels serveis de prevenció (RSP), en cas que no es pugui evitar o eliminar el risc, l’avaluació de 
riscos serà obligatòria per part de l’empresari o empresària, amb la deguda consulta prèvia i participació a 
delegats i delegades de prevenció. 

4 Per a més informació sobre temperatura i riscos laborals, pots consultar el nostre díptic Temperatura. Riscos i PRL

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/noticia/226967/diptic-temperatura-riscos-i-prl#.XxADQSgzYdU
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Tanmateix, abans d’exposar-se a una situació d’incomoditat o d’ estrès tèrmic, caldrà tenir en compte les 
diferents condicions de treball, com ara les diferents tasques que es realitzen, els diferents equips i/o roba 
de treball que s’utilitzen, si existeixen persones especialment sensibles al risc o dones embarassades, etc. 

Tal i com assenyalem en el fulletó informatiu Pla de prevenció, avaluacions de riscos i els serveis de prevenció, 
la consideració d’aquests elements en conjunt en la descripció de cada lloc de treball, és un fet que 
a la llarga resulta clau a l’hora de dissenyar una estratègia sindical i aconseguir els objectius que ens 
haguem fixat. 

D’altra manera, podem obtenir un informe tècnic d’avaluació de riscos que no contempli totes les condicions 
de treball reals i permeti a la Direcció de l’empresa justificar la no implementació de mesures tècniques 
i/o organitzatives en els llocs o espais de treball avaluats, sota l’excusa que no existeix estrès tèrmic ni 
desconfort.

En aquests casos, quan analitzem la problemàtica i l’avaluació de riscos arribem a conclusions diverses, 
com ara: el mètode aplicat per l’avaluació no era el més adequat en base a les condicions de treball, hem 
demanat una avaluació d’estrès tèrmic quan en realitat existeix una situació d’incomoditat, no s’ha realitzat 
l’avaluació en les condicions més desfavorables de fred o de calor, els aparells de mesurament no estaven 
calibrats, no s’han considerat totes les tasques que es realitzen en cada lloc de treball o l’esforç físic realitzat 
per les persones treballadores, etc. 

Tot plegat és el resultat d’una incorrecta estratègia sindical a l’hora d’analitzar la problemàtica. Amb la finalitat 
d’evitar que això succeeixi, proposem seguir els següents passos:

1. Recopilar tota la informació i documentació relativa a:

a. Els focus o punts de calor/fred de les nostres instal·lacions i generar un mapa de calor o fred. 

b. Descripció completa dels llocs de treball, considerant les tasques que es realitzen, horaris, esforç físic, 
equips i roba de treball, si les tasques es realitzen a l’aire lliure o en espai interior, etc.

c. Incidents o accidents derivats d’aquestes condicions de treball, distribució de la plantilla en els diferents 
llocs o àrees de treball, informes epidemiològics referents a la vigilància de la salut, estadístiques 
respecte a les absències laborals per motius de salut, etc.

d. Opinió de les persones treballadores en relació a les condicions de treball, simptomatologia que han 
pogut experimentar. 

e. Sol·licitar còpia íntegra de la documentació sobre les característiques dels sistemes de ventilació, 
calefacció o refrigeració, etc. 

2. Una vegada analitzada la documentació anterior, elaborar una estratègia sindical a curt, mitjà i llarg 
termini, en l’àmbit de la secció sindical o de la representació de CCOO en el comitè d’empresa, definint 
objectius, mitjans i actuacions sindicals a realitzar i en quin ordre es realitzaran.

Alguns elements claus per construir la nostra proposta seran:

• Tenir molt present que haurem d’integrar les mesures preventives contra la COVID-19 en aquelles 
altres mesures dirigides a mitigar els efectes de les temperatures extremes o  poc confortables.

Per tant, haurem de valorar les conseqüències que poden tenir sobre l’exposició a riscos per 
temperatura mesures com, per exemple, l’ús continuat de mascareta o d’altres equips de protecció 
individual, la utilització de gel hidroalcohòlic, els torns establerts per a evitar aglomeracions de persones 
treballadores a l’entrada o sortida, l’ús dels sistemes de refrigeració i de renovació d’aire, etc.

• Cal tenir molt bé identificada la problemàtica, en el sentit de si es tracta d’una situació d’incomoditat 
tèrmica o d’un risc per exposició a temperatures extremes.

https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_pla_prevencio_riscos_laborals.pdf
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En cas de dubte, i com a criteri general, la nostra proposta ha de partir sempre d’una situació de 
desconfort. És a dir, abans de proposar l’avaluació d’estrès tèrmic, s’hauria d’avaluar prèviament 
el compliment dels valors ambientals establerts en l’annex III del Reial decret 486/1997 i l’absència 
d’incomoditats o molèsties per les persones treballadores.

En tot cas, la presa de mesures de les temperatures ambientals no pot dilatar-se massa en el temps, 
ja que, tot i complir-se aquests valors ambientals, es poden donar situacions d’estrès tèrmic quan 
l’activitat metabòlica és moderada o pesada o en funció de la vestimenta.5

Si sospitem que aquests dos elements poden estar produint una situació d’estrès tèrmic, podem 
plantejar-nos sol·licitar inicialment una avaluació de riscos des de l’especialitat de la higiene que 
descarti o confirmi aquesta situació.

En aquest sentit, serà molt útil la informació sobre les condicions de treball, la possible simptomatologia 
que els treballadors i treballadores puguin referir, i el mapa de fred i/o calor dels llocs i dels espais de 
treball existents, que hauríem d’haver elaborat inicialment, segons hem explicat en el punt 1.

• En relació a les mesures front la COVID-19, les empreses estan obligades a donar compliment a les 
recomanacions i obligacions establertes per les autoritats sanitàries en relació als centres de treballs.

Continua vigent el Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció (SP) enfront de l’exposició 
al Coronavirus (SARS-Cov-2) del Ministeri de Sanitat, així com la Guia d’actuació i col·laboració dels 
serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes mesures s’haurien d’incorporar en plans interns de continuïtat o contingències front la 
COVID-19, amb un procés de negociació i acord amb la RLT. 

Per altra banda, durant la pandèmia no s’ha limitat ni derogat la normativa preventiva vigent. Així, 
les empreses venen obligades a col·laborar amb Salut Pública aplicant les mesures indicades per 
les autoritats sanitàries front la COVID-19 i també a complir amb la LPRL i tota la normativa que la 
desenvolupa. 

• A més, en aquelles empreses on hi hagi risc d’exposició a agents biològics serà d’aplicació el RD 
664/1997.

• En el cas de les feines que es realitzen en l’exterior, haurem de prestar especial atenció a certes 
peculiaritats com ara: la durada de la jornada, temps de treball i temps de descans, possibilitats per 
a la ingesta d’aigua, roba de treball, condicions meteorològiques, etc., les quals s’hauran de tractar i 
acordar amb la Direcció de l’empresa amb la finalitat d’evitar cops de calor o hipotèrmies.

3. Una vegada tenim clara la nostra posició i les nostres reivindicacions, cal obrir la negociació en els àmbits 
d’interlocució corresponents, en els terminis que hàgim definit en funció de les prioritats establertes. 

Com a norma general, introduirem en l’àmbit del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) les nostres propostes 
i sol·licituds. En les empreses on no existeix CSS, caldrà que el delegat o delegada de prevenció realitzi 
reunions amb la Direcció de l’empresa.

Cal tenir present que, en la situació d’excepcionalitat produïda per la COVID-19, pot ser necessari sol·licitar 
reunions extraordinàries del CSS per tractar en exclusiva les temàtiques preventives que es derivin.

Com sempre, caldrà deixar constància en acta o per escrit de les propostes realitzades, els acords i/o 
desacords, així com les nostres manifestacions en relació als mateixos.

En cas de proposar mesures organitzatives relatives a jornada, torns, etc., per a reduir l’exposició al risc per 
temperatures excessives o davant la COVID-19, haurien de ser negociades en l’àmbit de la secció sindical o 
de comitè d’empresa.

5 Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de Trabajo. Apéndice 4. Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST)

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevencio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevencio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/noticies/ccoo-de-catalunya-alerta-del-risc-que-suposa-treballar-amb-calor-extrema-a-laire-lliure/
https://www.ccoo.cat/noticies/el-treball-amb-fred-pot-tenir-efectes-negatius-sobre-la-salut-de-les-persones-treballadores/
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+la+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+los+lugares+de+trabajo.pdf/7bd724be-cf42-42aa-a12e-30aee39c6884?t=1605800486185
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Relació entre les mesures COVID-19 i l’exposició a riscos derivats de temperatures:

Alguns grups de risc a la COVID-19 són també especialment sensibles a les temperatures 
inadequades. Recomanem incidir en la vigilància de la salut.

Els dermatòlegs recomanen no utilitzar gel hidroalcohòlic en cas d’exposició al sol. 

L’ús de mascaretes i altres equips de protecció individual poden augmentar el risc d’exposició 
en relació a les temperatures.

A més, l’ús continuat de la mascareta i les condicions ambientals poden augmentar el risc de 
patir trastorns vocals.

Per a més informació, consulteu:

• Infografia Protecció de la veu en temps de COVID-19.

• Infografia Estrès tèrmic per fred en el treball.

• Infografia Estrès tèrmic per calor en treballs a l’exterior.

• Díptic Temperatura. Riscos i PRL.

2.1 L’ús de mascaretes i equips de protecció individual 

Actualment la prevenció més eficaç contra la COVID-19 continua sent la combinació de les mesures 
organitzatives (evitar aglomeracions, distància de seguretat, etc.), higièniques (ventilació principalment, neteja 
i desinfecció), les separacions físiques entre persones (per exemple, pantalles o mampares de metacrilat6) 
i l’ús dels equips de protecció individual quan així ho recomani la valoració del risc realitzada pel servei 
de prevenció, en base al Procediment establert pel Ministeri de Sanitat i/o al RD 664/1997, sobre riscos 
biològics, en aquelles activitats on estan presents. 

Quan les mascaretes o els equips de protecció individual siguin una mesura a implementar davant del 
coronavirus, hem de vetllar perquè no generin riscos afegits i derivin, per exemple, en problemes dermatològics 
o d’exposició a altes temperatures. 

En aquest sentit, haurem d’engegar els mecanismes que hem comentat i que preveu la LPRL davant 
de canvis en les condicions de treball (identificació dels riscos, eliminació o avaluació dels mateixos i 
establiment de mesures preventives), així com la vigilància de la salut per les persones especialment sensibles 
a aquests riscos.

Alguns elements als quals haurem d’estar atents en relació amb les condicions ambientals i l’ús de mascaretes 
o equips de protecció individual, seran: 

• El seu temps d’ús. Si la mascareta s’implementa com a equip de protecció, s’hauran de consultar 
les seves característiques en la fitxa tècnica i considerar les possibles incompatibilitats que alguns 
treballadors o treballadores puguin tenir respecte al seu ús (personal sensible o vulnerable). 

• Augmentar el temps i/o freqüència dels períodes de descans.

• Sistemes alternatius de refrigeració.

• Realitzar les activitats de major intensitat i/o aquelles que requereixin d’ús de mascaretes o altres equips 
de protecció durant les hores de menys calor del dia.

• Control de les condicions ambientals, com ara temperatura i humitat. Tingueu present que en funció 
d’aquestes condicions i la feina realitzada, l’ús de la mascareta pot augmentar el risc de patir trastorns vocals.

6 S Poden ser útils en llocs de treball que suposin l’atenció continuada de clients o usuaris, com ara caixes de supermercat, taulells d’atenció a clients, etc., o 
per la separació de llocs de treball, per bloquejar les gotes balístiques i trencar el flux d’aerosols en proximitat. En altres situacions, en canvi, poden interferir 
dificultant una ventilació adequada.

https://www.ccoo.cat/noticies/proteccio-de-la-veu-en-temps-de-covid-19/
https://www.ccoo.cat/noticies/el-treball-amb-fred-pot-tenir-efectes-negatius-sobre-la-salut-de-les-persones-treballadores/
https://www.ccoo.cat/noticies/ccoo-de-catalunya-alerta-del-risc-que-suposa-treballar-amb-calor-extrema-a-laire-lliure/
https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/fulls-sindicals/diptic-temperatura-riscos-i-prl/
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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Actualment hi ha evidències científiques consistents que confirmen que la COVID-19 es transmet a través 
d’aerosols de fins a 100 micres, capaços de romandre en l’aire suspeses per un temps variable (segons les 
majors i hores les més petites), i que poden ser transportats per fluxos d’aire i ser inhalats o dipositar-se en 
les vies respiratòries superiors. 

Així, l’OMS, el Ministeri de Ciència i Innovació i les autoritats sanitàries7 incorporen aquesta via com una de 
les principals vies de transmissió del virus, juntament amb el contacte amb gotes generades per persones 
infectades, assenyalant que s’incrementa la probabilitat de contagi en llocs tancats, mal ventilats i amb 
aglomeracions de persones. 

Si en un espai tancat hi ha una persona infectada i l’aire no es renova suficientment, la concentració del virus 
anirà augmentant i el risc de contagi serà més elevat. Per reduir aquest risc, és necessari ventilar el màxim 
possible els espais tancats. Com més ventilació, menor probabilitat de contagi.

Donat que l‘aerosol queda suspès en l’aire per un temps (segons fins a hores), en un espai tancat ens podem 
contagiar fins i tot en absència de la persona contagiada que l’ha emès.

Per tant, cal aplicar el principi de màxima precaució i garantir que existeix un cabal mínim d’aire net 
aportat des de l’exterior. És a dir, quan parlem de ventilació ens referim als sistemes que són capaços 
d’extreure aire de dins i aportar aire de fora, no només refrigerar-lo o escalfar-lo.

En aquest sentit, cal distingir entre els diferents sistemes de climatització: 

• Fan-Coils o ventiloconvectors: son equips d’aigua-aire formats, de manera general, per una bateria 
o bescanviador de fred o calor (coil) i un ventilador (fan). Refreden o escalfen l’aire però no generen 
ventilació, és a dir, no produeixen una renovació d’aire aportant de l’exterior.

• Split: sistema format per una unitat situada a l’exterior de l’edifici, que és la que expulsa l’aire calent, 
i una altra a l’interior, que distribueix l’aire fred als espais. Les versions multisplit permeten connectar 
més d’una unitat interior per cada unitat exterior. Si disposa de bomba de calor, també pot escalfar 
l’aire. Aquest sistema no proporciona ventilació ni aportació d’aire exterior. Tampoc fa un tractament 
de l’aire interior ni de la humitat.

• Sistemes de ventilació mecànica, generalment centralitzats. Es caracteritzen per disposar de 
diferents reixetes al llarg dels espais de l’edifici, unes serviran per aportar cabal d’aire captat de 
l’exterior, refrigerar-lo o escalfar-lo, i les altres per expulsar l’aire interior mitjançant un extractor. 
Aquests sistemes permeten, per tant, la renovació d’aire.

Per a assegurar els valor mínims de renovació d’aire recomanats per les autoritats sanitàries (en cas que el 
sistema actual de l’edifici no el garanteixi)  només es pot poden fer dues coses: augmentar la ventilació o 
reduir l’ocupació.

Per tant, en la mesura que sigui possible no hauríem d’admetre sistemes de recirculació d’aire (Fan-
Coils i Saplits), que no permeten una ventilació adequada i hauríem d’optar per la ventilació mecànica 
centralitzada. Si això no és possible o no és suficient, haurem d’optar per la ventilació natural, a través 
de portes i/o finestres. 

En cas que l’empresa no vulgui realitzar cap acció per a introduir la ventilació necessària, ja sigui mecànica 
i/o natural, s’haurà de recalcular l’ocupació màxima dels espais sobre la base de la ventilació per ocupant.

3. VENTILACIÓ

7 Información científica-técnica. Transmisión de SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad. Actualitzat el 7 de maig de 2021.

Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones. Ministerio de Sanidad. Novembre de 2020.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20210507_TRANSMISION.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
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Algunes recomanacions a seguir són: 

• Es recomana no modificar les indicacions existents en relació a temperatura i humitat, en la mesura que 
sigui possible. En tot cas, caldrà garantir que es compleixen els valors mínims establerts en l’annex III 
del Reial decret 486/1997, sobre llocs de treball.

• Cal estudiar les instal·lacions de climatització i adequar el seu funcionament perquè actuïn com una 
mesura més de prevenció contra el contagi, de manera que ajudin a evitar que el virus que pogués 
estar en gotes o partícules en suspensió afecti a les persones treballadores, transmetent-los la infecció.

• És necessari que l’aportació d’aire exterior, per ventilació mecànica i/o natural, garanteixi els mínims 
de renovació establert per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, en el moment actual la majoria de 
les seves recomanacions estableixen un cabal mínim de 12,5 per segon i persona8. Per la seva banda, 
la guia per la ventilació de les aules9, elaborada pel Ministeri de Ciència i Innovació, l’Institut per a 
la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), 
recomana un mínim de 14 litres per segon i persona. Pel que fa als valors recollits en la normativa, 
trobem que la darrera Resolució SLT/3652/2021, de 7 de desembre, per la qual s’estableixen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 
al territori de Catalunya,10 també recull en el seu annex 2 una renovació d’aire mínima de 12,5 litres per 
segon i persona. 

• La ventilació o renovació d’aire es pot realitzar mitjançant sistemes mecànics i/o de manera natural 
(obrint finestres o portes per tal de permetre la ventilació creuada), sempre tenint en compte que la 
ventilació natural no és fiable en quant al volum d’aire renovat. Si no s’aconsegueix assolir els valors 
mínims recomanats, caldrà calcular l’ocupació màxima de l’espai garantint que no coincideixin més 
persones de les necessàries per complir aquests valors mínims.

• En cas que els sistemes de climatització disponibles només recirculin l’aire, és a dir, que el refrigerin o 
l’escalfin però no ventilin, i l’empresa decideixi aturar-los, cal revisar l’avaluació de riscos respecte a 
les condicions ambientals. Intentarem acordar altres mesures per garantir el confort de les persones 
treballadores i els valors mínims establerts per les condicions ambientals en el Reial decret 486/1997, 
o bé, implantar mesures de temps de treball i descans i d’ús màxim de mascaretes o d’altres equips 
de protecció individual.

• En cas que sigui necessari mantenir aquests sistemes per a garantir una temperatura de confort i no 
es disposi de suficient aportació forçada d’aire exterior, es recomana fer-los servir amb velocitats de 
ventilador baixes, tenint en compte la direcció del flux de l’aire per evitar el transport dels aerosols, 
si cal, modificant la distribució dels llocs de treball i amb ventilació natural creuada, obrint portes o 
finestres.

• Cal tenir present també la possible transmissió fecal-oral, sifons sempre amb aigua, descàrrega 
cisterna WC amb tapa abaixada i extracció d’aire en WC sempre funcionant. 

8 Consulteu:

- Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Gener de 2021.

- La ventilación como medida preventiva frente al coronavirus SARS-CoV-2. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social. Gener de 2021.

- Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones. Ministerio de Sanidad. Novembre de 
2020. 

- Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del 
SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Juliol 
de 2020.

9 Guía para ventilación de las aulas. Ministerio de Ciencia e Innovación, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC). Octubre de 2020.
10 Consulteu la darrera normativa publicada pel Departament de Salut. A data de publicació d’aquesta guia, és la Resolució  SLT/3652/2021, de 7 de desembre.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881999.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881999.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881999.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/La+ventilaci%C3%B3n+como+medida+preventiva+frente+al+coronavirus+SARS-CoV-2.pdf/7d80e9f3-2b44-7e37-8af2-7ab105621070?t=1626298548369
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881999.pdf
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• Els filtres d’aire de les climatitzacions no eliminen els virus però si que poden ajudar a limitar-ne la 
propagació, ja que ajuden a purificar l’aire retenint els bio-aerosols. Cal tenir en compte que sovint 
els filtres Hepa requereixen d’una major potència del sistema de ventilació, de manera que la seva 
instal·lació pot reduir la capacitat de renovació d’aire del mateix. 

• Cal fer un manteniment adequat, neteja i desinfecció dels equips de tractament d’aire (norma UNE 
100012. Higienització de sistemes de climatització) utilitzant productes virucides autoritzats pel 
Ministeri de Sanitat.

Algunes informacions útils en relació al manteniment, ús i inspecció de les instal·lacions fixes de climatització, 
regulades en el RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en 
els Edificis (RITE):

• S’obliga a incorporar al Llibre de l’Edifici el manual d’ús i manteniment de la instal·lació tèrmica 
executada a l’edifici. 

• El titular de les instal·lacions tèrmiques és responsable que es mantinguin en bon estat de funcionament, 
per tant, haurà d’assegurar-se de realitzar el manteniment corresponent segons la mena d’instal·lació 
tèrmica i portar-ne un registre. Per a això, haurà de subscriure un contracte de manteniment, segons 
el tipus d’instal·lació, amb una empresa mantenidora habilitada, tret que assumeixi el manteniment de 
les seves pròpies instal·lacions amb personal de plantilla.

• El manual estableix les operacions de manteniment preventiu i la periodicitat a les quals han de ser 
sotmeses les instal·lacions, a més de les establertes en la Instrucció Tècnica IT 3 “Manteniment i ús” 
del RITE. 

• Les periodicitats de les operacions de manteniment seran entre 1 i 2 anys segons l’ús de l’edifici, el 
tipus d’aparells i la potència nominal.

• A més d’aquest manteniment, l’empresa mantenidora ha de realitzar una inspecció, anàlisi i avaluació 
mensual o trimestral del rendiment dels equips generadors de calor i fred, en funció de la seva potència 
tèrmica nominal instal·lada, mesurant i registrant els valors.

• El titular de la instal·lació tèrmica és responsable que s’inspeccioni periòdicament al llarg de la seva 
vida útil. Aquestes inspeccions poden ser realitzades per organismes, entitats de control acreditades o 
tècnics independents qualificats i acreditats per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Recordeu que el Reial decret 1215/1997, sobre les disposicions mínimes dels equips de treball, i en la 
corresponent Guia tècnica de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el  Treball els defineix com qualsevol 
màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball. Per tant, en l’exercici de les competències dels 
delegats i delegades de prevenció, podem sol·licitar còpia íntegra de tota la documentació que acabem 
de comentar (manual d’ús i manteniment, característiques tècniques dels equips, registre d’inspeccions, 
manteniment i canvi de filtres, procediments d’obertura i aturada dels sistemes, etc.)

Per a més informació, podeu consultar recomanacions tècniques realitzades per la Generalitat de Catalunya, 
el Ministeri de Sanitat i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), i la guia per a la ventilació 
en aules realitzada pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’IDAE.

3.1  El CO2 com a indicador de la qualitat de la ventilació en època COVID 

Com hem vist, els criteris de les autoritats sanitàries ens estan indicant que una manera d’estudiar 
el funcionament d’un sistema de ventilació, implica conèixer el seu cabal de renovació d’aire, mesurant 
directament el flux d’aire.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf
https://digital.csic.es/handle/10261/221538
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No obstant, mesurar aquest flux a l’entrada del sistema no significa que la renovació sigui adequada en tots 
els espais de treballs. Per aquest motiu, es proposa utilitzar el diòxid de carboni (CO2) com a indicador de la 
qualitat d’aquesta renovació. 

De fet, és més fàcil realitzar estimacions a través de mesuraments de CO2, un mètode que a més ens 
pot ajudar a conèixer les possibles deficiències del sistema de climatització, que podrien donar lloc a una 
qualitat d’aire diferent i insuficient en algunes zones del centre de treball, i que no localitzaríem realitzant 
mesuraments del flux d’aire només en els seus punts d’entrada.

El CO2 és un indicador que permet mesurar la renovació de l’aire en espais tancats i ocupats. Emetem 
CO2 quan respirem, com ocorre amb el virus, així si aconseguim tenir nivells baixos de CO2 voldrà dir 
que hem reduït la concentració d’aerosols. D’aquesta manera podem avaluar si l’estratègia de ventilació és 
adequada o insuficient.

Com més persones hi hagi en un espai tancat, especialment si és petit, i més agitada sigui la seva respiració, 
més CO2 s’anirà acumulant.

Existeixen en el mercat diferents aparells que mesuren CO2, com ara sensors o indicadors portàtils, els 
experts recomanen utilitzar els dispositius NDIR (non-dispersive infrared; infraroig no dispersiu) i fugir dels 
més barats que es troben al mercat. 

No obstant, és molt important tenir en compte que aquests aparells, en cap cas, poden substituir en 
l’àmbit laboral la tasca del servei de prevenció, que té la competència per a realitzar les avaluacions 
de riscos i aquests tipus de mesuraments. 

Com a delegats i delegades de prevenció haurem de poder participar en la definició del procediment i de 
l’estratègia de mesurament11 i controlar que s’utilitzen aparells degudament calibrats. 

Per altra banda, aquests mesuraments són habitualment realitzats pels serveis de prevenció en les avaluacions 
de les condicions ambientals en els centres de treball i ens serveixen per valorar la qualitat de la renovació 
d’aire, tant si es realitza per sistemes mecànics com per ventilació natural.

En relació als valors màxims a obtenir en aquests mesurament, de nou ens hem de referir al Reial decret 
486/1997, per una banda, i al RITE, per una altra.

Així, la Guia Tècnica del Reial decret 486/1997 de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el  Treball (INSST)  
indica que la ventilació és inadequada quan se superen els 1.000 ppm de CO2. Aquest valor també està recollit 
en la Nota Técnica de Prevención 549: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior.

Per la seva banda, el RITE situa uns valors màxims de concentració de CO2 en l’aire interior sobre l’exterior, 
en funció de la qualitat de l’aire interior (IDA). És a dir, la diferència entre els valors obtinguts en l’interior i el 
CO2 present en l’exterior no pot superar les xifres recollides en la taula següent: 

11 Per a més informació sobre l’estratègia i procediment per mesurar CO2, podeu consultar la Guia Tècnica del Reial decret 486/1997 de l’Institut Nacional de 
Seguretat i Salut en el  Treball (INSST), pàg. 84. 0.

CATEGORIA ppm (*)

IDA 1
Hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies

350

IDA 2
Oficines, residències, museus, tribunals, aules d’en-

senyament, piscines
500

IDA 3
Edificis comercials, cinemes, teatres, habitacions 

d’hotels, restaurants, bars, sales de festes, gimnasos
800

IDA 4
La resta no inclosos en apartats anteriors

1.200

(*) Concentració de CO2 (en parts per milió en volum) per sobre de la concentració 
en l’aire exterior

https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+la+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+los+lugares+de+trabajo.pdf/7bd724be-cf42-42aa-a12e-30aee39c6884?t=1605800486185
https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_549.pdf/e9364a82-6f1b-4590-90e0-1d08b22e1074?version=1.0&t=1617977430823
https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+la+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+la+utilizaci%C3%B3n+de+los+lugares+de+trabajo.pdf/7bd724be-cf42-42aa-a12e-30aee39c6884?t=1605800486185
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Cal tenir en compte que aquests nivells de CO2, recollits en les normatives indicades, van ser fixats en situació 
de “no-pandèmia”, pel control de les substàncies generades pels ocupants d’un espai i evitar ambients 
viciats, no per reduir la concentració d’agents biològics perillosos en l’ambient de treball. En aquest sentit, 
el Ministeri de sanitat, en el document Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante 
aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones, estableix un llindar de 800-1000 ppm de concentració 
de CO2 que no hauria de superar-se. 

Per altra banda, cal tenir en compte, que els resultats del CO2 depenen del número d’ocupants (sexe i edat), 
l’activitat metabòlica i volum del local, per tant, en aquelles empreses en les quals es continua fent teletreball 
o tenim espais comuns sense utilitzar (sales de reunions, de formació, etc.), abans de retornar al treball 
presencial o de reobrir aquests espais, podrem garantir les condicions de ventilació mitjançant una estimació 
sobre com funcionarà la renovació d’aire en funció de l’ocupació que tindran.

És a dir, no cal esperar a que les persones treballadores s’incorporin per valorar com funcionarà la renovació 
d’aire, sinó que podem fer aquestes estimacions abans, tenint en compte el volum de l’espai, l’activitat 
que es realitzarà i el nombre de persones. En aquest sentit, podeu consultar amb els responsables de salut 
laboral de la vostra federació o territori, per un assessorament més detallat.

Alguns recursos per la nostra acció sindical: 

• Exercir les funcions i drets d’informació, consulta i participació que la LPRL concedeix als 
delegats i delegades de prevenció.

• Podem consultar al servei de prevenció en cas que sigui necessari, en base al rol d’assessor 
de les parts que li atorga la LPRL. 

• Construir la nostra proposta tenint en compte la resta de mesures acordades dins del 
pla preventiu o de contingències intern contra la COVID-19, així com l’efecte que poden 
tenir en l’exposició a temperatures inadequades. Incloure-les en el CSS. Si cal, convocar 
una reunió extraordinària.

• Si l’empresa no accepta les nostres propostes, sol·licitarem que aquesta negativa sigui 
raonada i motivada (article 36.4 LPRL).

• Cal tenir present la possibilitat de paralitzar l’activitat per una situació de risc greu i imminent 
per estrès tèrmic.

• En cas de desacord, podem recórrer al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) demanant la 
intervenció de la comissió tècnica de salut laboral.

• En cas d’incompliment o dubtes respecte a l’actuació de l’empresa, es valorarà amb la 
federació o unió territorial de CCOO de Catalunya la possibilitat de consultar a entitats de 
les administracions públiques (autoritats sanitàries, Institut Català de Seguretat i Salut, etc.) 
i/o interposar una denúncia en la Inspecció de Treball.

Per a una intervenció sindical adequada, no oblidis consultar també:

• Guia per la intervenció sindical al Pla preventiu davant el Sars-CoV-2 (COVID-19).

• Infografia sobre el Pla de contingències davant el Sars-CoV-2 (COVID-19).

• Guia sindical d’actuació en relació amb les proves diagnòstiques en empreses

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/09/infografia-intervencio-pla-contingencies-covid.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_actuacio_sindical_proves_diagnostiques_covid_19.pdf
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Com hem vist, tant si disposem de ventilació mecànica com de natural, haurem de comprovar que és suficient 
i que existeixen els cabals d’aire de renovació mínims. 

Donat que mesurar els cabals reals de totes les entrades d’aire pot ser una tasca que porti cert temps i no 
sempre garanteix una bona ventilació en tots els espais del centre de treball, en aquest document plantegem 
realitzar una primera comprovació a través d’una avaluació de riscos del CO2, que és un indicador de la 
qualitat de la renovació d’aire senzill d’obtenir. 

No obstant, quan sigui possible, caldria mesurar el flux d’aire d’entrada del sistema de ventilació. 

Els valors legals de referència en quant als cabals suficients per a la renovació d’aire els trobem en el Reial decret 
486/1997, sobre llocs de treball (Annex III), per una banda, i en el Reial decret 1027/2007, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), per l’altra. Cal assenyalar que les recomanacions 
que realitzen les autoritats sanitàries sobre ventilació i COVID-19, es refereixen fonamentalment al RITE.

Les dues normatives utilitzen unitats de mesura diferents, cosa que pot generar confusió a l’hora d’abordar 
el tema com a delegats i delegades. A més, és molt habitual que els serveis de prevenció avaluïn utilitzant 
les unitats de mesura del RITE i sigui complicat per als delegats i delegades de prevenció comprovar el 
compliment del Reial decret 486/1997.

Per tal que els nostres delegats i delegades puguin comprovar si es compleixen les dues normatives amb els 
valors utilitzats per l’avaluació de riscos realitzada pel servei de prevenció, situem en aquest document les 
equivalències entre les diferents unitats de mesura. Mentre que el Reial decret 486/1997 utilitza la referència 
metres cúbics per hora (m3/h), el RITE parla de decímetres cúbic per segon (dm3/s).

Per complicar més la situació, com hem vist, les recomanacions sanitàries es refereixen en general al RITE 
per situar els cabals mínims de renovació d’aire front la COVID-19, però utilitzen la referència de litres per 
segon (l/s) i per persona. No obstant, cal tenir present que 1 decímetre cúbic per segon és igual a 1 litre per 
segon, per tant, les guies de les autoritats sanitàries estan utilitzant exactament els mateixos valors inclosos 
en el RITE.

Els valors que assenyala el Reial decret 486/1997 i les seves equivalències amb el RITE, són els següents:

ANNEX: APUNTS TÈCNICS SOBRE EL CABALS 
DE RENOVACIÓ D’AIRE 

Tipus de treball
Renovació d’aire net en metres 

cúbics per hora (RD 486/97)
Equivalència en decímetres cúbics 
(o litres) d’aire net per segon (RITE)

Sedentari, ambients no calorosos 
ni contaminats per fum de tabac

30 m3/h per persona 8,33 dm3/s per persona

Resta de treballs 50 m3/h per persona 13,88 dm3/s per persona

Per altra banda, com que les autoritats sanitàries s’estan referint al RITE en les seves indicacions respecte a 
la ventilació, fem una breu descripció del seu contingut.
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Concretament, el RITE estableix 4 categories de qualitat de l’aire interior en funció de l’ús de cada edifici i 
assigna valors diferents de renovació d’aire net per a cadascuna d’aquestes 4 categories.

Categories de qualitat de l’aire interior en funció de l’ús dels edificis, segons el RITE

IDA 1 (aire d’òptima qualitat) Hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies.

IDA 2 (aire de bona qualitat)
Oficines, residències (locals comuns d’hotels i similars, residències 
d’ancians i d’estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, 
aules d’ensenyament i assimilables i piscines.

IDA 3 (aire de qualitat mitjana)
Edificis comercials, cinemes, teatres, sales d’actes, habitacions d’ho-
tels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, 
locals per a l’esport (excepte piscines) i sales d’ordinadors.

IDA 4 (aire de baixa qualitat) La resta no inclosos en apartats anteriors.

Tanmateix, el RITE considera 5 mètodes diferents per al càlcul del cabal d’aire exterior de ventilació. Dels cinc 
mètodes, dos són mètodes indirectes on el cabal es determina per l’ocupació o per la superfície dels locals. 
Els altres tres són directes i el cabal de ventilació es determina a partir de la càrrega contaminant present en 
l’edifici. L’informe d’avaluació ha d’especificar el mètode i procediment utilitzat.

Com ja hem vist, les recomanacions sanitàries, indiquen que com a mínim hi ha d’haver una renovació d’aire 
net de 12,5 l/segon i persona, que és exactament el valor que el RITE atribueix al IDA 2 (aire de bona qualitat), 
en el mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona. 

Mètodes indicats pel RITE per mesurar els cabals mínims d’aire exterior de la ventilació

Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona

Mètode directe per qualitat de l’aire percebut

Mètode directe per concentració de CO2

Mètode directe de cabal d’aire per unitat de superfície

Mètode de dilució

Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona. 
Valors mínims, segons el RITE

Categoria dm3/s o l/s d’aire net 
per persona

IDA 1 20

IDA 2 12,5

IDA 3 8

IDA 4 5

En definitiva, les autoritats sanitàries consideren que una renovació d’aire adequada per a reduir el risc de 
contagi de COVID-19 és l’equivalent al valor que el RITE dóna a l’aire de bona qualitat (IDA 2). No obstant, 
donat que aquesta normativa també s’ha de complir, més enllà de la COVID-19, en hospitals, clíniques, 
laboratoris i guarderies, podem exigir els 20 l/s i per persona (IDA 1).



Per a més informació i assessorament, posa’t en contacte 
amb la secció sindical o amb les delegades i delegats de 

CCOO a la teva empresa. 

933 100 000
consulta.ccoo.cat

www.ccoo.cat

http://consulta.ccoo.cat

