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Secció Sindical d’Ensenyament 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

SAPS QUÈ ESTÀS RESPIRANT? 

 

Pot ser que pensis que les teves al·lèrgies, o les 

teves dificultats per respirar, o que els teus ulls 

et molestin sovint, està relacionat amb el teu 

entorn laboral. 

Evidentment que IAC-CATAC no pot determinar 

si aquestes dificultats que en algun moment hem 

patit o patim, son produïdes directament pel que 

ens envolta al lloc de treball i més directament pel 

que respirem. 

El que si diem és que existeix una extensa i 

estricta normativa que s’ha d’aplicar amb una 

certa periodicitat -al menys un cop l’any-, per 

controlar tot allò que està en suspensió a l’aire. 

La IAC-CATAC, té  molt d’interès en conèixer de 

primera mà la situació dels centres de treball en 

relació amb les condicions mediambientals i ens 

fem la pregunta de l’encapçalament: sabem què 

respirem? 

Tots som coneixedors de la conveniència de 

treballar en ambients saludables, del perill que 

representa haver de conviure amb instal·lacions 

que regulen el nostre fred o calor o simplement la 

ventilació de molts edificis que no reuneixen els 

paràmetres mínims i no  garanteixen uns 

estàndards mediambientals suficients  per a la 

nostra salut. 

Es per aquest motiu que hem demanat en 

reiterades ocasions al Comitè de Salut del 

personal PATL saber què es fa en relació al 

compliment de tot allò que disposa la 

normativa vigent,  especialment allò que disposa 

el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 

dels Edificis) sobre manteniment d’aquestes 

instal·lacions. 

És obligació de l’empresari realitzar una neteja 

d’aquestes instal·lacions i no només del 

aparells, també dels conductes que 

distribueixen l’aire per tot el edifici. Això 

s’hauria d’encarregar a una empresa 

especialitzada. Aquesta hauria de certificar,  tant 

les feines realitzades, com els  mètodes emprats 

per la neteja i a la fi de la seves actuacions  lliurar 

a l’empresari els resultats de les anàlisis de l’aire 

que aquestes instal·lacions tracten i que és el que 

nosaltres estem respirant. 

Sabem que en molts casos les instal·lacions 

tèrmiques dels edificis del  Departament tenen 

molts anys i que la gran dimensió de les 

infraestructures dificulta la tasca, però no 

deixarem d’exigir el manteniment i la neteja 

d’aquestes instal·lacions. 

Caldria que el Departament fes els possibles per 

garantir una adequada ventilació dels edificis, ja 

que en molts casos et trobes amb falta 

d’accessibilitat a les finestres o manca de 

possibilitat d’obrir-les. Aquesta actuació que 

sembla que tingui una fàcil solució mitjançant les 
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empreses que realitzen la neteja dels edificis, o 

mitjançant petites adaptacions a les finestres, o 

mitjançant altres solucions que tenen un cost 

ínfim, no s’està portant a terme. 

LA NOSTRA SALUT ESTÁ  EN 

JOC 

Demanem al Departament que 

faci públics aquests amidaments  

anuals de tots els seus edificis 

administratius. 

*** 

Aquesta és la informació  (transcripció exacta) 

lliurada a l’últim Comitè de Salut  per part del 

Departament: 

“INFORME QUALITAT DE L’AIRE 

ALS EDIFICS DELS SSTT - RITE 
Actuacions a fer:  

 Es contractaran els estudis de qualitat de 

l’aire de tots els ST, així com es fa a S. 
Actuacions realitzades en relació a la qualitat de 

l’aire: 
 

SSCC: 
S’ha demanat la inspecció de les instal·lacions. 

Estem a l’espera de rebre l’Acta d’inspecció per 

part de l’ECA corresponent. 
S’ha fet el control anual de la qualitat de l’aire 

però encara no tenim l’informe. Aquest control 

també inclou el de potabilitat de l’aigua de tots 

els edificis. 
 

Sabadell: 
Neteja interior de la meitat, aproximadament, dels 

splits de la propietat, perquè no estaven ben 

mantinguts, després d’una inspecció realitzada 

per l‘empresa de manteniment nostra. 
 

Baix Llobregat: 
Nova instal·lació, ventilació nova i control 

d’humitat, conductes nous i nets. 
 

Tortosa: 
Ha començat l’obra nova fa dues setmanes de la 

nova instal·lació de climatització i renovació 

d’aire. La part vella es fa nova, i a la part de 

l’edifici no ventilada, es posen conductes per 

renovar l’aire. La nova instal·lació serà de splits, 

sense conductes. Els conductes seran només els de 

renovació d’aire, que seran nous. 
 

Barcelona Comarques: 
S’ha passat la ITE i l’IPE aquest mes de desembre 

i no s’ha detectat cap deficiència. Algunes 

recomanacions d’eficiència energètica però que 

en principi no farem perquè estem de lloguer i és 

possible que es deixi l’edifici en aproximadament 

uns dos anys. 
 

Mataró: 
La instal·lació té menys de 5 anys. No ens dona 

problemes, passa les inspeccions, té les seves 

ventilacions i son espais diàfans. Hem fet millores 

en canalitzacions, millora d’aïllaments, 

modificació de la ubicació d’una màquina 

exterior per millorar l’eficiència energètica. 
 

Tarragona: 
Instal·lació bastant obsoleta. No hi ha renovació 

eficient d’aire. S’ha contractat una empresa per 

fer una neteja de tot el sistema de conducció, que 

inclou: reixetes d’impulsió, difusors, fan-coils, 

splits i conductes d’impulsió. S’utilitzaran 

materials i productes homologats segons 

normativa CE. Es disposa de la fitxa tècnica dels 

productes químics utilitzats, de seguretat i la seva 

homologació per l’Agència de Salut Pública, així 

com els protocols. 
Tot i així, el sistema és molt antic i caldrà renovar, 

iniciarem el projecte l’any que ve, si tenim 

desbloquejat el capítol 6 del pressupost (art. 155). 
  

Manresa: 
Es van fer mesures per l’empresa de manteniment, 

van sortir dins normativa, però som conscients 

que la instal·lació és precària perquè en alguns 

llocs no hi ha renovació. On hi ha renovació s’han 

revisat el sistema de filtració que era precari i 

s’han col·locat tres filtres més als recuperadors de 

calor que són de ventilació. Estem a l’espera de 

rebre’n tres més que falten per instal·lar. 
 

Lleida: 

Climatitzador d’aire primari, això vol dir que hi 

ha renovació. Caldria fer el control de qualitat de 

l’aire, per assegurar-nos que tot és correcte” 


