¿QUÈ SÓN ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL (EPIs)?
Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel
treballador amb la finalitat que el protegeixi d’un o
varis riscos que puguin amenaçar la seva seguretat
o salut, així com qualsevol complement o accessori
destinat a aquesta finalitat.

¿QUÈ NO SÓN ELS EPIs?
La roba de treball corrent i els uniformes que
no estiguin destinats a protegir la salut o la
integritat física del treballador.
Els equips dels serveis de socors i salvament.
Els equips de protecció individual dels militars,
policia, de les persones dedicades al
manteniment de l’ordre i dels mitjans de
transport per carretera.
El material d’esport, d’autodefensa o de
dissuasió.
Els aparells portàtils per a la detecció i
senyalització dels riscos.

CLASSIFICACIÓ
En funció de la gravetat dels riscos front als que
protegeixi, els EPIs es divideixen en:
Categoria I: Protegeixen front a riscos mínims
(guants de jardiner, didals, etc.).
Categoria II: Els no inclosos en les categories I o
III (Molts tipus de calçat de seguretat).
Categoria III: Protegeixen d’un perill mortal o
que pugui danyar sèriament la salut
(proteccions
respiratòries
filtrants
que
protegeixen de gasos tòxics, etc.).

CRITERIS PER A L’ÚS I ELECCIÓ
Els EPIs s’utilitzaran quan els riscos no s’hagin
pogut evitar o limitar suficientment per mitjà
de medis tècnics de protecció col·lectiva o
procediments i mètodes d’organització del
treball.
Les característiques que hagin de tenir els EPIs
s’establiran en funció tant de la naturalesa i
magnitud del risc, com de les condicions
ambientals del lloc i de les característiques de
l’usuari.
S’ha de consultar als treballadors o als seus
representants i escollir entre tots els EPIs que
tinguin les característiques buscades, el que
millor s’adapti a les necessitats.

CONDICIONS MÍNIMES QUE HAN DE REUNIR
Ser adequats a les condicions existents en el
lloc de treball (temperatura, humitat
ambiental, concentració d’oxigen, etc.).
Tenir en compte les condicions anatòmiques,
fisiològiques i de salut del treballador, de tal
manera que no quedi reduïda la seva capacitat
visual, auditiva o respiratòria.
Pes i volum el més reduït possible.

Complir amb la legislació en allò relatiu al seu
disseny i fabricació. Els EPIs de les categories I i
II han de portar el marcat CE. En els de
categoria III apareixerà, a continuació del
marcat CE, un nombre de quatre xifres que
indiqui l’"organisme notificat" que ha concedit
el marcat.
Incloure el marcat CE, ja sigui en els propis EPIs
o en els envasos.

ÚS I MANTENIMENT
Hauran de ser revisats abans del seu ús per
detectar possibles anomalies.
Només podran ser utilitzats per als usos
previstos, excepte en casos excepcionals.
En aquelles zones en les que l’ús d’un EPI
resulti obligatòria, s’haurà de col·locar la
corresponent senyal d’ús obligatori.
El manual d’instruccions estarà a disposició dels
usuaris.
L’ús, manteniment, neteja, emmagatzematge i
reparació dels EPIs es farà segons el que
especifiqui el fabricant.

OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS

Possibilitat d’adaptació i ajust a les
característiques fisiològiques del treballador
(barba, ús d’ulleres, etc.).

Utilitzar i conservar adequadament els EPIs.

Si s’utilitzen varis EPIs simultàniament, han de
ser compatibles entre sí i mantenir l’ eficàcia
que tinguin per separat.

Informar de forma immediata a la persona
responsable en cas de detectar qualsevol
defecte, dany o anomalia que pugui reduir la
seva eficàcia protectora. Per això, el treballador
ha de comptar amb el fulletó informatiu que ha
d’acompanyar a tot EPI o, en el seu defecte,
amb instruccions clares de l’empresari,
preferentment per escrit.

Han d’anar acompanyats d’un fulletó
informatiu sobre les seves característiques,
accessoris i peces de reposició adequades, data
de caducitat i mode correcte d’ús,
emmagatzematge, i manteniment.

Col·locar els EPIs en el lloc habilitat per a tal fi
un cop s’hagi acabat d’utilitzar-los.

R.D. 1407/1992, de 20 de Novembre, pel qual
es regulen les condicions per la comercialització
i lliure circulació intracomunitària dels equips
de protecció individual.

RECORDI

Recomanacions Bàsiques de Seguretat i
Salut en el Treball:

 La protecció de la integritat física del

ÚS D’EQUIPS DE
P R O T E C C I Ó I N D I V I D UA L

R.D. 159/1995, de 3 de Febrer, pel qual es
modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de
Novembre, pel qual es regulen les condicions
per la comercialització i lliure circulació
intracomunitària dels equips de protecció
individual.

 Oblidar-se d’utilitzar un EPI o utilitzar-lo de

NORMATIVA APLICABLE

Ordre de 20 de Febrer de 1997 per la que es
modifica el RD 1407/1992.



treballador en el seu lloc de treball es un
dret i un deure que tots tenim i l’ús
correcte dels EPIs contribueix en això.
forma incorrecta es un fet preocupant, si
no greu, ja que en això està implicada la
nostra seguretat i salut.

 L’ús d’EPIs no certificats, modificats de
forma no prevista pel fabricant, caducats o
en mal estat equival a no portar res, és a
dir, a estar exposat al risc.

 Els EPIs han de ser revisats abans del seu ús
per a detectar possibles anomalies.

 L’ús,

manteniment,
neteja,
emmagatzematge i reparació dels EPIs ha
de fer-se segons el que especifica el
fabricant.

 FREMAP
Ctra. de Pozuelo nº 61
28220 Majadahonda (Madrid)

