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INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE CATALUNYA 

 
 
 
DADES DE L'EMPRESA  
 
Empresa: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

Activitat: Educació 

Adreça:  Via Augusta, 202, 226, 08021 Barcelona 

Tel.:  934 00 69 00 

Fax: 93 241 53 42 

Correu electrònic: Bústia electrònica 
 
DADES DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES: 
 
 
Manuel Pulido Guerrero, amb DNI XXXXXXXX en qualitat de Secretari General de 

CCOO d’Educació de Catalunya, i Mireia Domínguez DNI XXXXXXXX en qualitat de 

Secretària d’assessorament de la Federació d’Educació CCOO formulen denúncia, i 

actuen i assessoren davant aquesta Inspecció en representació dels treballadors i 

treballadores dels centres educatius de Catalunya. 

 

Domicili a efectes de citacions i notificacions a Via Laietana 16, 5a planta - 08003 

Barcelona. 

Contacte telefònic: 934812906 - Fax: 934812770  

Correu electrònic: inspeccio.treball@ccoo.cat , midominguez@ccoo.cat  o   

mpulido@ccoo.cat  
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FETS OBJECTE DE DENÚNCIA 

 

 

PRIMER.- Que al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia del 3 de juliol de 2020 en el punt 4.1 sobre els “Grups de 
convivència i sociabilització molt estables” es fa la següent afirmació:”... junt amb les 
evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de 
l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ), ni l’ús 
de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.  
En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància 
centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, 
amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 
d’integrants del grup.  
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i 
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 
relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 
especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan 
no sigui possible, l’ús de la mascareta.”  
 
SEGON.- Que el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia, en el quadre de la pàgina 11 s’indica per al personal docent i 
no docent mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE, recomanable en 
els grups estables, i  obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents 
grups, quan no forma part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la 
distància d’1,5 metres. I en el mateix document s’indica que es lliurarà material 
complementari (pantalles de protecció facial, mampares, mascaretes amb visió de 
llavis, mascaretes FFP2...) per a situacions específiques.  
 
TERCER.- Que en la comissió paritària de Prevenció de Riscos Laborals del 
Departament d’Educació de 2 de juliol de 2020 la part social proposa la modificació 
de canviar totes les parts del text on s’esmenta que no és necessari respectar les 
distàncies de seguretat per l’expressió “no es podran respectar les distàncies de 
seguretat” i al no poder-se respectar les distàncies de seguretat la necessitat d’equips 
de  protecció individuals (EPIs) adients a l’agent infecciós, que en el cas que ens 
ocupa és un virus catalogat de nivell 3, sense cap tractament ni vacuna. Així es 
sol·licità refer el quadre dels EPIs,  indicant que els treballadors dels centres educatius 
han de dur mascareta FFP2 i pantalla facial. El Departament desestima la proposta i 
el 3 de juliol publica el document. 
 
 
QUART.-.Que en la comissió paritària de Prevenció de Prevenció de Riscos Laborals 
de 17 de juliol el Departament d’Educació reitera l’afirmació de que la distància de 
seguretat en grups estables no és necessària i que per tant  no és necessari dotar 
dels EPI’s al personal que fa activitat educativa en aquests grups amb mascaretes 
FFP2, sent suficients les mascaretes quirúrgiques o higièniques fora del grup estable 
de convivència. 
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CINQUÈ.- Que en la comissió paritària de Prevenció de Prevenció de Riscos Laborals 
del 7 de setembre el Departament d’Educació informa que s’està enviant als centres 
educatius mascaretes higièniques reutilitzables, 8 mascaretes per persona, 
certificades per rebre 30 rentades. El 12 de setembre el Departament fa un twitt des 
del compte oficial informant que s’ha proveït de mascaretes als centres educatius 
públics del model PF 16465, que compleixen les especificacions UNE 0065 i que 
estan certificades per rebre 20 rentades. Les mascaretes que acaben arribant als 
centres educatius públics són certificades per rebre 10 rentades. 
 
SISÈ.- Que el 9 de setembre el Departament d’Educació dicta Mesures 
complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia i regula l’ús obligatori de les mascaretes a 
l’alumnat de primària a partir dels 6 anys quan la situació de la pandèmia en el territori 
ho indiqui i  obligatòria a partir de secundària també en els grups estables de 
convivència.  
En relació a l’ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius 
(docents, administratius i personal subaltern i de suport) s’especifica que l’ús de 
mascaretes en persones adultes és recomanable en el marc dels grups estables i 
obligatòria fora d’ell. Es proposa que, igual que en qualsevol entorn comunitari, l’ús 
de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als 
docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan 
el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu 
pedagògic. El tipus de mascareta que es continua recomanant és  la mascareta 
higiènica amb compliment de norma UNE, tot i que es considera suficient que sigui 
simplement una mascareta higiènica. 
 
SETÈ.- Que al personal vulnerable que se li ha avaluat el nivell de risc i se li ha fet 
informe amb mesures d’adaptació del lloc de treball, en el cas de que no sigui possible 
guardar la distància de seguretat amb l’alumnat la mesura escollida és el dur 
mascareta FFP2. Aquest tipus de mascareta pràcticament no ha arribat als centres 
educatius amb personal vulnerable o altre col·lectiu que el Departament hagi 
determinat que necessita usar mascareta FFP2. 
 
VUITÈ.- Que tant el  personal vulnerable, com el personal d’escoles bressol i el primer 
i segon cicle d’educació infantil, al qual li és absolutament impossible guardar les 
distàncies de seguretat per les característiques de la seva feina està absolutament 
exposat al virus. 
 
NOVÈ.- Que el personal docent i altre personal dels centres de secundària obligatòria 
i postobligatòria (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior) de  Centres de 
Formació d’Adults, d’Escoles Oficials d’Idiomes, etc. té gran part o tot d’alumnat d’edat 
adulta, organitzat en grups formats per  més de 20 alumnes o fins a més de 30 segons 
l’ensenyament, en espais on és impossible guardar la distància de seguretat i amb 
poques o nul.les condicions de ventilació, amb l’única mesura de l’ús d’una mascareta 
higiènica. 
 
DESÈ.- Que el Departament d’Educació incompleix  la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, art. 2.1, art. 14.1, art. 17  no aplicant les 
mesures necessàries per a la prevenció de riscos en el treball i la protecció eficaç dels 
treballadors i treballadores, i no proporcionant equips de protecció individual 
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adequats. Tal fet pot dur a que en els centres educatius es produeixi la situació d’haver 
d’aplicar l’art.21 de la mateixa Llei 31/1995. 
Les mascaretes quirúrgiques estan dissenyades per evitar la projecció d’aerosols del 
portador sobre l’entorn i les persones que es troben al seu voltant. Es tracta d’equips 
regulats pel Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel que es regulen els productes 
sanitaris (BOE 268, de 6 de novembre de 2009), que tenen un marcatge CE de 
conformitat amb aquest Reial decret i segueixen la norma tècnica UNE EN 
14683:2006 “Mascaretes quirúrgiques. Requisits i mètodes d’assaig”. 
No estan dissenyades, en canvi, per protegir el seu portador contra el risc d’inhalació 
de partícules i aerosols emesos a l’aire. Així doncs, tot i que proporcionen una ínfima 
protecció, aquesta és inferior a la dels equips específicament dissenyats per a tal fi, 
com són les mascaretes autofiltrants contra partícules i aerosols. 
 
ONZÈ.- Que les mascaretes facilitades per Departament d’Educació no són un equip 
de protecció individual, en aquest cas de la via respiratòria, segons la definició d’EPI 
del Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, art.2.1 i que segons la mateixa Guia tècnica 
de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, punt 1.c, pàgina 10 que 
esmenta l’existència de peces utilitzades per a la protecció d’aliments o bé per evitar 
contagis de persones que, segons aquest Reial Decret, no tenen consideració d’EPI. 
Així mateix, la Resolució de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i 
Seguretat Industrial, per la qual es publica, a títol informatiu, informació 
complementària establerta pel Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual 
es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 
dels equips de protecció individual (BOE 129, de 28 de maig de 1996), deixa clar, en 
l’annex I (al punt 7, Equips destinats a la protecció respiratòria), que les mascaretes 
higièniques són equips per a ús clínic, i no pas equips de protecció individual. 
 
Fonaments normatius 
 
Art. 2.1 de la LPRL, en referència a les mesures necessàries 
Art. 14.1 de la LPRL, en referència a la protecció eficaç dels treballadors 
Art. 17 de la LPRL, en referència als equips de protecció individual adequats 
Art. 21 de la LPRL, en referència al risc greu i imminent 
Art. 1 del Reial Decret 1591/2009 (text consolidat 25 de juliol de 2013)de 16 d’octubre, 
pel que es regulen els productes sanitaris, en referència a la regulació dels productes 
sanitaris i els seus complements 
Art. 2 del Reial Decret 1591/2009 (text consolidat 25 de juliol de 2013)de 16 d’octubre, 
pel que es regulen els productes sanitaris, en referència a la definició de producte 
sanitari 
Art. 2 del Reial Decret 1591/2009 (text consolidat 25 de juliol de 2013)de 16 d’octubre, 
pel que es regulen els productes sanitaris, en referència a la definició de producte 
sanitari 
Art. 2.1 del Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció 
individual, en referència a la definició d’equip de protecció individual 
Art. 3 del Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció 
individual, en referència a les obligacions generals de l’empresari 
Art. 5 del Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció 



individual, en referència a les condicions que han de reunir els equips de protecció 
individual 
Art. 5 del Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció 
individual, en referència a les condicions que han de reunir els equips de protecció 
individual 
Annex I punt 7, de la Resolució de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de 
Qualitat i Seguretat Industrial, per la qual es publica, a títol informatiu, informació 
complementària establerta pel Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual 
es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 
dels equips de protecció individual, en referència a la classificació per categories dels 
equips de protecció individual (destinats a la protecció respiratòria) 
 
 
 
 
 
Per tot el que s'ha exposat, 
 
 
 
SOL•LICITO: 
 
Davant d'aquesta Inspecció que, després de la comprovació dels fets i citació de les 
parts implicades en aquesta denúncia, es requereixi al Departament d'Educació, i 
s’aixequi la corresponent acta d'infracció, tenint per part, a tots els efectes, en la seva 
condició d'interessat i notificant-se el resultat de cadascuna de les gestions a l'aquí 
denunciant. 
 

 
 
 
 
Barcelona,  a 22 de setembre de  2020          Secretari General de CCOO Educació 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


