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L’ambient sonor  desitjable ha de permetre desenvolupar 

normalment les activitats pròpies d’una oficina. Le s 
interferències en la conversa oral, les dificultats  per 
interpretar clarament telefònics o la impossibilita t de 
concentrar-se en activitats que exigeixen un esforç  mental 
important són factors sonors crítics en les oficine s, més que 
en entorns industrials.  

La qualitat de l’aire  dependrà de la renovació del mateix i 

dels possibles contaminants presents, deguts a: 

 -. Els propis ocupants de l’edifici (diòxid de car boni per 
la respiració, partícules i aerosols, escames, etc. ) 

 -. Contaminants interiors: produïts per materials de 
construcció, mobiliari, procedents de combustions (  fum de 
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tabac, estufes), productes de neteja, pintures, ver nissos, 
cosmètics, etc.  

-. Contaminants exteriors: procedents de l’exterior  de 
l’edifici com productes de combustió, pols, pol·len , etc. 

La exposició a aquests contaminants normalment no c ausarà 
greus problemes de salut, però si en alguns casos u na 
sensació general de descomfort i irritacions lleus,  que 
desapareixen al poc temps d’abandonar el local cont aminat. 
Normalment una baixa qualitat de l’aire va associad a també a 
temperatures, humitats relatives i ventilació inade quada 

Com podem millorar la qualitat de l’aire? 

1.-  Mantenint una renovació adequada de l’aire del s locals, 
filtrant-lo i distribuint-lo en funció de les neces sitats. És 
imprescindible una bona climatització.  

2.-  Realitzant una neteja i manteniment adequat i periòdic 
del sistema de climatització/ventilació.  

3.-  Limitar al màxim la generació de contaminants en 
l’interior, evitant dins del possible les seves fon ts 
d’emissió (fum del tabac, ozó de les fotocopiadores ...) 
mitjançant el manteniment i ventilació adequats. 

4.-  Limitar l’ús d’altres productes de consum i de  neteja 
que puguin produir gasos/vapors; la neteja es  realitzarà 
sense els ocupants del local. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sant Andreu de la Barca, 2 de març de 2016 

Davant qualsevol irregularitat o anomalia que no et  permeti 
seguir les recomanacions de seguretat i Salut labor al, has 
de notificar-ho al teu superior i/o al comitè de Se guretat i 
Salut (mplacueva@sabarca.cat). 

    


