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Equips de protecció
individual

Aquest full informatiu recull un extracte
de les disposicions mínimes de seguretat
i salut relatives a la utilització d’equips
de protecció individual pels treballadors,
d’acord amb el Reial decret 773/1997.
A la Guía técnica para la utilización por
los trabajadores de equipos de protección
individual també es pot trobar informació
exhaustiva sobre aquesta matèria.
Objectiu
Informar sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a l’elecció, la utilització
per part dels treballadors i el manteniment dels
equips de protecció individuals.
Àmbit d’aplicació
Garantir la utilització d’equips de protecció
individual (EPI) pels treballadors, que els
protegeixin d’aquells riscos per a la salut o
la seva seguretat que no es puguin evitar o
limitar suficientment mitjançant la utilització de
mètodes de protecció col·lectiva o l’adopció de
mesures d’organització del treball.

Definicions
Equip de protecció individual (EPI): és
qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat
pel treballador, perquè el protegeixi d’un o
diversos riscos que puguin amenaçar-ne
la seguretat o la salut, així com qualsevol
complement o accessori destinat a aquesta
finalitat.
Queden exclosos de la definició, entre d’altres,
els equips següents:
— Roba de treball i uniformes no destinats a
protegir la salut.
—Equips dels serveis de socors i salvament.
— EPI dels militars i forces de seguretat.
— EPI dels mitjans de transport per carretera.
— Material d’esport, d’autodefensa o de
dissuasió.
— Aparells portàtils de detecció i senyalització de
riscos.
Obligacions de l’empresari
L’empresari ha d’estudiar les possibilitats
d’adoptar mètodes, mesures i/o procediments
d’organització del treball, així com d’implantar
mètodes de protecció col·lectiva per evitar
riscos, limitar-los suficientment o minorar els
seus efectes sobre els treballadors.

En els llocs de treball on s’hagi de recórrer a la
protecció individual perquè no es puguin evitar
o limitar suficientment per altres mitjans els
riscos existents, cal analitzar i avaluar aquests
riscos, definir-ne les característiques que han
de tenir els EPI per a les parts del cos que cal
protegir, i escollir els tipus d’EPI necessaris
que s’han d’utilitzar. Posteriorment s’han de
comparar amb les característiques dels equips
disponibles al mercat.
Els EPI s’han de subministrar gratuïtament
als treballadors, són d’ús personal i cal
vetllar perquè tinguin un ús i un manteniment
correctes. Si les circumstàncies exigeixen que
un equip sigui utilitzat per diverses persones,
s’han d’adoptar les mesures necessàries
perquè això no origini cap problema de salut o
d’higiene als diferents usuaris.
El temps d’utilització d’un EPI es determina en
funció de:
— La gravetat del risc.
— El temps o la freqüència d’exposició al risc.
— Les condicions del lloc de treball.
— Les prestacions de l’EPI.
— Els riscos addicionals derivats de la utilització
de l’equip.

Documentació
El manual d’instruccions o la documentació
informativa facilitada pel fabricant de l’equip
ha d’estar a disposició dels treballadors que
l’utilitzen.
Informació i formació dels treballadors
L’empresari ha d’informar els treballadors i
els seus representants, abans de l’ús dels
equips de protecció, dels riscos contra els que
protegeixen i les activitats i ocasions en què
s’han d’utilitzar. També els hi ha de proporcionar
formació, si cal mitjançant sessions pràctiques
sobre com utilitzar els EPI, sobretot si és
necessari emprar més d’un simultàniament.
Consulta i participació dels treballadors
L’empresari ha de facilitar la participació
dels treballadors i dels seus representants, i
consultar-los respecte de les qüestions a què
fa referència el Reial decret 773/1997.
Normativa d’aplicació

Obligacions dels treballadors
Els EPI s’han d’utilitzar, cuidar i guardar
correctament, i els treballadors han d’informar
immediatament sobre qualsevol defecte,
anomalia o dany sofert per l’equip que pugui
originar una pèrdua de la seva eficàcia
protectora.

— Reial decret 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual (BOE núm.
140, de 12 de juny de 1997).
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Condicions que han de complir els EPI
Els equips proporcionats han de protegir
eficaçment els treballadors davant els riscos
que no s’han pogut evitar, sense ocasionar
riscos addicionals o molèsties innecessàries.
S’han de poder adaptar a les condicions
anatòmiques o fisiològiques dels treballadors
que els han d’utilitzar, després dels ajustos
convenients.
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Guía técnica para la utilización por los
trabajadores de equipos de protección
individual.
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, 2012.
(*) Versió original de març de 2003
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Avís legal
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