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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 ade-
quada 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 cas que en algun centre s’hi detectin temperatures 
que sobrepassin aquests límits, cal actuar de la manera 
següent:

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 del Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals.

3. Enviar una còpia al sindicat a salut@sindicat.net 
perquè en tinguem coneixement i els i les delega-
des de prevenció puguin actuar-hi.

4. El comunicat per denunciar el risc de temperatures 
altes o baixes el podeu trobar a la pàgina de salut 
laboral del sindicat www.salut.sindicat.net

Barcelona   93 302 76 06  Fax 93 302 55 99   barcelona@sindicat.net 
Girona    972 20 20 34  Fax 972 41 17 03   girona@sindicat.net
Lleida    973 26 30 32  Fax 973 27 25 07   lleida@sindicat.net
Tarragona  977 23 52 63  Fax 977 23 90 04   tarragona@sindicat.net
Tortosa   977 51 10 46 Fax 977 51 10 46   tortosa@sindicat.netUS
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Tipus 
de treball

Temperatura Humitat relativa

Sedentari T. mín.: 17º ºC
T. màx.: 27 º C

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

Lleuger T. mín.: 14º C
T. màx.: 25º C
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COMUNICAT DE RISC / SITUACIÓ PERILLOSA
CAP DE LA SECCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DELS SSTT DE……………………......................................................

(el tramat el complimentarà la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels serveis territorials corresponents)

PERSONA QUE COMUNICA EL RISC:

TELÈFON DE CONTACTE: SECTOR (PAS, PD, personal aliè, etc.):

Lloc de treball de la persona:

SERVEI I/O UNITAT A LA QUAL PERTANY:
(En cas que es tracti d’un centre educatiu, especifiqueu 
-ne el nom, l’adreça i la població.)

Signatura:

LLOC, DATA I HORA EN QUÈ S’OBSERVA EL RISC:

Instal·lació 
Maquinària 
Actes o procediments de treball 
Altres 

DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ PERILLOSA/ ACTE INSEGUR:
Temperatures superiors o inferiors a les considerades adequades per treballar en un lloc de treball  de caracte-
rístiques d’una aula amb alumnes,  segons el Real Decret 486/1997:

Artículo 7. Condiciones ambientales 
En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones: La tempera-
tura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida 
entre 17 y 27º C. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 
14 y 25º C.

Recull de temperatures:

 
MESURES CORRECTORES QUE ES PROPOSEN:

PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES MESURES CORRECTORES:

El risc està recollit en l’avaluació de riscos corresponent:                SI                     NO

Prioritat:

Responsable:

Termini:

Data correció de la deficiència:
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