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L’AUDIÈNCIA NACIONAL ES PRONUNCIA SOBRE EL RENTAT D’UNIFORMES 

I ALTRES REIVINDICACIONS VINCULADES A LA PREVENCIÓ DE RISCOS EN 

EL SECTOR DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA 

DEPENDÈNCIA 

 

La Sentència 20/2018, de 5 de febrer de 2018, dictada per la Sala del Social de l’Audiència Nacional 

resol el conflicte col·lectiu interposat per FSS- CCOO, FESP-UGT front LARES, AESTE i FED sobre 

la interpretació de l’article 34 del Conveni Col·lectiu Marc Estatal de Serveis d´Atenció a Persones 

Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal (VI Conveni) en relació al 

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors davant els riscos 

relacionats amb l´exposició a agents biològics durant la feina. 

 

Les federacions sindicals FSS-CCOO i FESP-UGT sol·licitaven que a tot el personal inclòs en l´àmbit 

d’aplicació de dit Conveni, atès que era personal exposat a malalties infecto contagioses al que es 

refereix el RD 664/2017, li fos proporcionat per l´empresa: 

 

a. El rentat i descontaminació de la roba de treball. 

b. Doble armariet per guardar la roba de treball en llocs que no continguin altres peces de roba 

en sortir de la zona de treball. 

c. Deu minuts per al rentat personal abans del dinar i d’altres deu minuts per al mateix fi abans 

d´abandonar la feina (dintre de la jornada de treball). 

 

Les federacions patronals LARES, AESTE i FED s’oposaven principalment perquè no es pot 

acreditar que el col·lectiu afectat estigui exposat a risc biològic. L´article 4 del RD 664/1997 exigeix 

per a l´adopció de mesures que el risc s’hagi detectat mitjançant la corresponent avaluació de riscos. 

 

L´Audiència conclou: 

 

 Que no pot deduir-se que existeixi una obligació en l’àmbit sectorial respecte al personal 

afectat pel conflicte d´adoptar les mesures exigides en la demanda perquè no es dóna el 

pressupost perquè siguin exigibles les mesures previstes en l´article 7 del D 664/1997, atès 

que no s´ha provat  l´exposició generalitzada del col·lectiu als agents contaminants, sense 

perjudici de les reivindicacions que es puguin fer en l’àmbit individual o col·lectiu respecte 



 

de llocs de treball concrets en empreses concretes i en funció dels resultats de les pertinents 

avaluacions de riscos.  

 

 

 Que l’única norma que resulta aplicable al col·lectiu respecte aquesta qüestió és l´article 34 

del Conveni que disposa:  

“Les empreses estan obligades a facilitar almenys dos uniformes, incloent-hi una peça 

d´abric. Així com els mitjans de protecció personal de caràcter preceptiu adequats per a 

l´exercici de les funcions, entre els quals es trobaran el calçat i els guants homologats que 

siguin necessaris. El personal estarà obligat a fer servir, durant la realització del treball, la 

roba i els mitjans de protecció personal facilitat per l´empresa, així com la seva cura.” 

 

 
 

Barcelona, 12 de febrer de 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


