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PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi: OSL-PR-002 Juliol 2018 (versió 2) 

 
1. OBJECTE 
 

Establir els criteris que han de regir la selecció l'adquisició, la distribució, l'ús i 
el manteniment dels equips de protecció individual (EPI) per part dels 
treballadors de la UdG, amb l'objecte de garantir que compleixin la normativa 
sobre seguretat y salut laboral. 
 

2. NORMATIVA APLICABLE  
 

Real Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions 
per la comercialització i lliure  circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. 
Real Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de 
protecció individual. 
 

3. DEFINICIÓ 
 

S'entén per equip de protecció individual qualsevol equip destinat a ser portat 
o subjectat pel treballador per tal que el protegeixi d'un o varis riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi.  
 

Llista indicativa dels equips de protecció individual: 
- Protectors del cap. 
- Protectors de la oïda.  
- Protectors dels ulls i de la cara. 
- Protecció de les vies respiratòries.  
- Protectors de mans i braços.  
- Protectors de peus i cames. 
- Protectors de la pell 
- Protectors del tronc i de l'abdomen. 
- Protecció total del cos. 
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4. CLASSES DE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Els equips de protecció individual es divideixen en 3 categories: 
 

Categoria I 
Són models de EPI de disseny senzill. L’usuari pot jutjar per si mateix la seva 
eficàcia contra riscos mínims, i els seus efectes, quan siguin graduals, poden 
ser percebuts a temps i sense perill per l’usuari.  
 

Categoria II 
Són models de EPI que, no reunint les condicions de la Categoria I, no estan 
dissenyats de la forma i per la magnitud de risc que s’indica en la Categoria III. 
 

Categoria III 
Són models de EPI, de disseny complex, destinats a protegir a l’usuari de tot 
perill mortal o que pot danyar greument i de forma irreversible la salut, sense 
que es pugui descobrir a temps el seu efecte immediat.  
 
5. REQUISITS  
 

Els fabricants dels equips de protecció individual hauran d'estampar en el seu 
producte una "marca" que signifiqui que aquest és conforme amb les 
exigències essencials de salut i seguretat. Aquest marcat es composa dels 
següents elements: 
• Les sigles "CE" per tots els equips. 
• Les sigles "CE" seguides d'un número de quatre dígits pels equips de 

categoria III. El número és un codi identificatiu, en l'àmbit de l'Unió 
Europea, de l'organisme que realitza el control del procediment 
d'assegurament de la qualitat de la producció seleccionat pel fabricant. 

 
El fabricant haurà de subministrar conjuntament amb l'equip un fulletó 
informatiu en el que s'explicaran clarament els nivells de protecció oferts per 
l'equip, el manteniment i, en el seu cas, les substitucions necessàries, vida útil, 
etc.  
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6. SELECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Quan de l’anàlisi i avaluació de riscos se’n derivi que existeixen determinats 
riscos per la seguretat o salut dels treballadors que no es poden evitar o 
limitar suficientment per altres mitjans (mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva, mesures o procediments d’organització del treball, etc.) caldrà 
determinar aquells llocs de treball en que s’hauran d’utilitzar equips de 
protecció individual. 
 
Els equips de protecció individual que s’utilitzin hauran de reunir les següents 
condicions: 
- S’hauran d’adequar a les disposicions de la UE pel que fa al seu disseny i 

construcció. 
- Hauran de ser adequats als riscos a protegir sense suposar un risc 

addicional.  
- Hauran de tenir en compte, dins del possible, les exigències ergonòmiques 

i de salut dels usuaris, de manera que s’hauran de poder adequar al 
portador, després dels ajustos necessaris.  

 
L’Oficina de Salut Laboral definirà els requisits tècnics i les característiques que 
hauran de reunir els EPI per garantir la seva funció i ajustar-se a les necessitats 
dels treballadors exposats. S’actualitzaran i revisaran aquests criteris en funció 
dels canvis originats pel desenvolupament de la tècnica, els mètodes 
productius, etc. 
 
Els equips de protecció individual es subministraran gratuïtament i es garantirà 
el seu bon funcionament i estat higiènic satisfactori mitjançant el manteniment 
i substitucions necessàries.  
 
Els equips de protecció individual s'entregaran amb acusament de rebut.  
 
Els grups i equips de recerca assumiran l’adquisició i subministrament dels 
EPIS que requereixi el seu personal a càrrec dels seus propis pressupostos.  
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7. FORMACIÓ I INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS 
 

La UdG a través de l’Oficina de Salut Laboral informarà als treballadors, 
prèviament a l'ús dels equips, dels riscos contra els que protegeixen, així com 
de les activitats o ocasions en les que s'han d'utilitzar.  
 

El temps durant el que l’equip ha de portar-se es determinarà en funció de la 
gravetat del risc, de la freqüència de l’exposició al risc, de les característiques 
del lloc de treball i de les prestacions de l’equip. 
 

Així mateix proporcionarà instruccions, preferentment per escrit, sobre la 
forma correcta d'utilitzar-los i mantenir-los. 
 

Aquest deure i responsabilitat d'informació es podrà fer efectiu mitjançant 
l'entrega d'un exemplar del fulletó informatiu facilitat pel fabricant o una còpia 
del mateix amb cada unitat de protecció que es subministri als treballadors. 
 

Quan es tracti d’equips de disseny complex es podrà utilitzar altres mitjans 
d’informació, com per exemple, sol·licitar la presència i participació del 
fabricant o subministrador.       
 

En cas necessari, quan les característiques dels riscos identificats ho 
requereixi,  s’ampliarà la formació a facilitar als treballadors afectats. 
 

Aquesta formació s’integrarà dins del procediment i plans generals de 
formació de la UdG.  
 

Els equips de protecció individual estaran destinats, en principi, a un ús 
personal. Si les circumstàncies exigeixen la utilització d'un equip per varies 
persones, s'adoptaran les mesures necessàries per tal que no s'origini cap 
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 
 
Model de fulletó informatiu 
 

a) Zones o tipus d'operacions en que ha d'utilitzar-se. 
b) Instruccions sobre el seu correcte ús, i les seves limitacions, en cas 

d'haver-n’hi.  
c) Instruccions d'emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. 
d) Rendiment tècnics assolits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació 

dels graus o classes de protecció dels EPI.  
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e) Accessoris que es poden utilitzar en els EPI i característiques de les peces 
de recanvi adequades.  

f) Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d'ús 
corresponents. 

g) Data o termini de caducitat dels EPI o d'algun dels seus components.  
h) Tipus d'embalatge adequat per transportar els EPI. 
i) Explicació de les marques, si hi fossin.  
j) En el seu cas, les referències de les disposicions aplicades per la 

estampació del marcatge CE, quan a l'EPI li són aplicables, a més, 
disposicions referents a altres aspectes i que comportin la estampació del 
referit marcatge.  

k) Nom, direcció i número d'identificació dels organismes de control notificats 
que intervenen en la fase de disseny dels EPI. 

 
8. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS 
 

Els treballadors hauran de: 
- Utilitzar i cuidar correctament els equips de protecció individual. 
- Col·locar l'equip de protecció individual després de la seva utilització en el 

lloc indicat. 
- Informar de immediat al seu superior jeràrquic directe de qualsevol defecte, 

anomalia o dany apreciat a l'equip de protecció individual utilitzat que, al 
seu judici, pugui suposar una pèrdua de la seva eficàcia protectora. 
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