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EXIGIM SEGURETAT ALS CENTRES 

AL PLE MUNICIPAL O~IGUALAOA 

R F l · amo DNI com a Secretar, Genf1 r dl d' Educ.1c1ó del Bau< Paco amos a co, • 
Llobregat, Alt Pene dés, Anoia I Garraf, amb dom1cdt d ttfectes de notat 1cac1ó a la Crta. 

Esplugues, 68 de Cornellà de Lfobregat, 08940, tel 6462490 72 i ma,: 

Qacoramos@ccoo cat 

Atès que és una evidencia empírica qur la malaltia virica COVID-19 es transmet per 

l'aire. A consequ~nc,a d'una carta oberta de 239 c1entihcs de 32 pa1\0S dingtdd ,l i'OMS, 

on indicaven que el cov•d-19 es transmetia per dtero\OI\ en e\pa~s tdncat\, i'OMS Vd 

admetre, que s, no s'uia la protecció adequada, el nou coronav,rus es cont,1g1a per l' 111rca. 

La consideració dels aerosols com a modus d contaga obliga a adoptar mesures concretes 

en relació a la ventilació dels espais tancats per evitar l'alta concentració de v,rus en 

suspensió, ef contagi, mesures que han d'anar més enlla de l'obertura de finestres, tenint 

en compte que per al confort term,c cal respectar la temperatura min1ma del Retal Decret 

485/1997 que regula les d1spos1c,ons min ames de seguretat I salut als llocs de treball, , 

altres condicions de salut, així com cal considerar les temperatures fredes a la tardor I 

hivern de la pràctica totalitat del nostre territori. 

Prenent com a referència la "Guia per a ta ventilació en aules" de l'Institut de 01agnòst1c 

Ambiental i Estudis de l' Atgua, IDAEA·CSIC Mesura d'octubre 2020, que es basa en la Guia 

de la Universitat de Harvard, 1 extrapolant les necessitats de renovació de l'aire a la 

dimensió i ocupació de les nostres aules (amb sobreràtios en molts dels casos) cal una 

renovació de 15 vegades per hora .. 

CALCUL D'AIRE FRESC NECESSARI PER PERSONA, als centres educatius s'tndaca un caudal 

de 50m3/h per persona. El volum de les aules dels centres educatius es calcula (longitud >< 

amplada x alçada) i generalment és d'uns 100m3. Per conèixer el caudal (Q) que cal 

aportar a un aula amb 30 persones d'ocupació, nom és cal m ult1 plica r el nombre de 

persones per el caudal necessari. Q= SOml/h · 30persones = 1.500m3/h. Necessitarem per 

tant, una ventilació natural o mecànica que aporti un caudal (Q) de com a mtn,n de 

1500m3/h a les aules. Que per aules de 100m3 equtval a ta><a de renovació d'atre: Rh= O/V 
Rh= 1500m3/h l 100m3= 15 R/h 
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