PRESENTACIÓ

El Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC (1998-2001) té com a objectiu estratègic “integrar
la prevenció de riscos laborals en el conjunt d’activitats i decisions de la UPC”.
Aquesta integració afecta també l’adquisició i la utilització de forma correcta dels equips de protecció
individual (EPI) que siguin necessaris. Els equips de protecció individual són definits per llei com
“qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador per tal que el protegeixi d’un o més
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en el treball, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal finalitat”.
Els equips de protecció individual, però, perquè siguin efectius i adequats, han de seguir unes
directrius i homologacions establertes –de la mateixa manera que se n’ha de fer un ús correcte
d’acord amb el fi per al qual han estat dissenyats–, sense les quals no es pot garantir la seguretat de
l’usuari.
Aquest manual pretén tant facilitar la identificació de les necessitats d’utilització d’equips de protecció
individual en determinades activitats com guiar l’usuari i/o comprador en la seva adquisició. La
intenció de garantir el proveïment adequat per a una protecció correcta del treballador en la seva
activitat laboral d’acord amb els riscos a què estigui exposat.
L’estructura del manual diferència tres parts fonamentals. Un primer cos de caire general especifica
definicions i exigències genèriques per a qualsevol equip de protecció individual. Un segon cos, amb
format de fitxes, diferencia entre selecció, adquisició i taula de riscos per a cadascun dels equips de
protecció individual inclosos en el manual:









Casc de seguretat
Guants de protecció
Calçat d’ús professional
Protectors oculars i facials
Protectors respiratoris
Protectors auditius
Roba de protecció
Sistemes anticaigudes

El tercer cos del manual aprofundeix en la legislació aplicable i les responsabilitats.

La prevenció integrada només es pot dur a terme des de les mateixes unitats, atès que no es tracta
d’un ens teòric sinó d’una cosa real i objectiva. Per aquesta raó el present manual pretén facilitar
aquesta integració a les unitats que ho necessitin.
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1. INTRODUCCIÓ
Segons l'actual reglamentació sobre equips de protecció individual (EPI), es defineix com EPI
qualsevol dispositiu o mitjà que hagi de portar o del qual hagi de disposar una persona amb l'objecte
que la protegeixi contra un o més riscos que puguin amenaçar la seva salut i seguretat.
Dins de la filosofia de la prevenció de riscos laborals, la utilització d’equips de protecció individual ha
de ser l'última solució a triar per protegir una persona contra qualsevol risc a què pot estar sotmesa.
En primer lloc, s'ha d'aconseguir eliminar els riscos mitjançant un disseny segur de les màquines, les
eines, les instal·lacions i els processos on els operaris han de desenvolupar les seves activitats. Si
això no és del tot possible, s'ha de recórrer a la protecció col·lectiva.
En determinats casos és necessari, per la impossibilitat d'implantar altres sistemes, l’ús de la
protecció personal; es tracta de l'última solució.
La protecció individual es pot considerar l'última solució o l'última barrera entre el treballador i el risc.
Per tant en molts casos, a causa de la magnitud i importància del risc a què pot arribar a estar sotmès
el treballador, s'ha d'anar amb molt de compte amb les característiques, la selecció i l’adequació dels
equips de protecció individual, i també amb la instrucció dels treballadors en l’ús, les limitacions, la
utilització correcta i la conservació, i en determinats casos la caducitat de l’equip de protecció
individual.
Per tant, hi ha tres subjectes responsables quant a la seguretat que ens pot oferir un equip de
protecció Individual. El fabricant l’ha de dissenyar i construir d'acord amb la reglamentació actual, el
comprador l’ha de triar en funció dels riscos que l'EPI o conjunt d'EPI més adequat hagi de protegir, i
ha de demanar al fabricant la documentació necessària per assegurar-se’n; a més, ha de formar els
usuaris i explicar-los com i quan utilitzar els equips de manera correcta i segura. Per últim, l'usuari de
l’EPI, segons les instruccions que li hagin donat, s’ha de responsabilitzar de fer-ne un ús correcte i, en
la mesura que sigui possible, de conservar-lo correctament.
Per ajudar els possibles compradors en la tria i selecció dels equips de protecció individual s'ha
redactat aquest manual, el qual, d'una manera resumida, dóna una visió global tant de la
reglamentació actual com de les principals característiques dels EPI d'ús més freqüent.
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2. DEFINICIONS

2.1. EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
“Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.” (Reial decret 773/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
utilització per part dels treballadors d’equips de protecció individual)
També es consideraran EPI:


El conjunt format per diversos dispositius o mitjans que el fabricant hagi associat de forma
solidària per protegir una persona contra un o més riscos que puguin concórrer simultàniament.



Un dispositiu o mitjà protector solidari, de forma dissociable, o no eliminable, d’un equip individual
no protector que porti o de què disposi una persona amb l'objectiu de dur a terme una activitat.



Els components intercanviables d'un EPI que siguin indispensables per al seu funcionament
correcte, i que siguin utilitzats per aquest EPI, i també tot sistema de connexió comercialitzat junt
amb l'EPI per unir-lo a un dispositiu exterior complementari.

Quan utilitzar un equip de protecció individual?
Els equips de protecció individual s’han d’utilitzar quan hi hagi riscos per a la seguretat o salut dels
treballadors que no s’hagin pogut evitar o limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció
col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització.

2.2.

TIPUS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASC DE SEGURETAT
Peça per cobrir el cap de l’usuari, destinada essencialment a protegir la part superior del cap contra
ferides produïdes pels objectes que hi caiguin a sobre.
Per aconseguir aquesta capacitat de reduir les conseqüències destructives dels cops al cap, el casc
ha d’estar dotat de diversos elements, el funcionament conjunt dels quals ha de ser capaç de complir
les següents condicions:
-

Limitar la pressió aplicada al crani distribuint la força d’impacte sobre la major superfície possible.
Desviar els objectes que caiguin per mitjà d’una forma adequadament llisa i arrodonida.
Dissipar i dispersar l’energia de l’impacte, de manera que no es transmeti totalment al cap i al
coll.

CALÇAT D’ÚS PROFESSIONAL
Qualsevol tipus de calçat destinat a oferir una certa protecció davant dels riscos derivats de la
realització d’una activitat laboral.
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PROTECTORS OCULARS I FACIALS
Hi ha dos grups segons la zona protegida:
 ULLERES DE PROTECCIÓ: protector que només protegeix els ulls.
 PANTALLES DE PROTECCIÓ: protector que protegeix els ulls i, a més, part o la totalitat de la
cara o altres zones del cap.
PROTECTORS RESPIRATORIS
Els equips de protecció respiratòria són equips de protecció individual de les vies respiratòries en què
la protecció contra els contaminants aerotransportats s’obté reduint-ne la concentració a la zona
d’inhalació fins situar-la per sota dels nivells d’exposició recomanats.
PROTECTORS AUDITIUS
Equips de protecció individual que, gràcies a les seves propietats per a l’atenuació del so, redueixen
els efectes del soroll en l’audició i eviten un dany a l’oïda.
La utilització de protecció auditiva establerta en el Reial decret 1316/1989, sobre la protecció dels
treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball, especifica que s’ha de
proveir de protectors auditius els treballadors que ho sol·licitin, quan el seu lloc de treball estigui
sotmès a un nivell diari equivalent comprès entre els 80 dB(A) i els 85 dB(A), i que serà obligatori
lliurar els protector a partir de 85 dB(A).
GUANTS DE PROTECCIÓ
Equip de protecció individual que protegeix de riscos tota la mà o una part. En alguns casos pot cobrir
part de l’avantbraç i el braç.
ROBA DE PROTECCIÓ
La roba de protecció es defineix com la roba que substitueix o cobreix la roba personal, i que està
dissenyada per proporcionar protecció contra un o més perills.
PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES
Un sistema anticaigudes és un equip de protecció individual contra les caigudes d'alçada que consta
d’un arnès anticaigudes, d’un subsistema de connexió (1) destinat a parar les caigudes en condicions
de seguretat i, si no hi està incorporat, d’un element d'amarratge.
(1) Pot ser un absorbidor d'energia (component d’un sistema anticaigudes que garanteix la
parada segura d’una caiguda en condicions normals d’utilització) o bé un element de
dissipació d’energia (element d’un subsistema de connexió destinat a parar les caigudes).
2.3.
COMPRADOR
És la persona encarregada de determinar els llocs de treball on és necessari l'ús d'equips de
protecció individual i els riscos i les parts del cos que caldrà protegir, a més del tipus d'equip de
protecció individual que s'ha d’utilitzar.

2.4. USUARI
L’usuari és el destinatari final de l’equip de protecció individual, l’ús del qual l’ha de protegir dels
riscos propis de la seva activitat. L’usuari, entre d’altres responsabilitats, ha d’utilitzar correctament els
11
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equips de protecció individual i tenir-ne cura, i ha d’informar immediatament de qualsevol defecte,
anomalia o dany que hi apreciï.
2.5. FABRICANT
És qui assumeix la responsabilitat del disseny i la fabricació de l'equip, o bé qui munta l'equip a partir
de components d'orígens diferents. Pot estar establert o no a la Unió Europea.
2.6.
REPRESENTANT (O MANDATARI)
És qui està designat expressament pel fabricant per actuar en el seu nom a la Unió Europea en totes
les obligacions previstes pel Reial decret 1407/1992. Ha d'estar establert a la Unió Europea.
2.7.
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT CE DE LA PRODUCCIÓ
La declaració de conformitat CE de la producció és el procediment mitjançant el qual el fabricant o el
seu representant establert a la Unió Europea:
a. Elabora una declaració en què certifica que l’EPI comercialitzat compleix el que es disposa al
Reial decret, a fi de poder-la presentar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
b. Estampa en cada EPI la marca de conformitat CE.
2.8.
MARCA “CE”
- La marca "CE" ha d’estar formada per les inicials CE més una xifra de quatre dígits identificatius
de l’organisme que porta a terme el control de l’assegurament de la qualitat de la producció
(només per als EPI de categoria III)
- La marca "CE" s’ha de col·locar en cada uns dels EPI fabricats –i hi ha de romandre col·locada–
de manera visible, llegible i indeleble durant el període de durada previsible o vida útil de l’EPI. No
obstant això, si no fos possible a causa de les característiques del producte, la marca "CE" s’ha
de col·locar a l’embalatge.

No s’ha d’adquirir cap equip de protecció individual que no porti la marca
“CE” i el fullet informatiu del fabricant corresponents.

2.9.
EXAMEN CE DE TIPUS
Segons l'article 8 del capítol V del Reial decret 1407/1992, l'examen CE de tipus és el procediment
mitjançant el qual l'organisme de control comprova i certifica que el model tipus d'equip de protecció
individual compleix les exigències essencials requerides al Reial decret 1407/1992.
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Aquest examen s'aplica als equips de protecció individual de les categories II i III.
2.10. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA
A l’article 6 del Reial decret 1407/1992, modificat pel Reial decret 159/1995, hi ha l'anomenada
clàusula de salvaguarda.
Aquesta clàusula diu que, si es comprova que els EPI proveïts de marca "CE", i utilitzats d'acord amb
la seva finalitat, poden comprometre la seguretat de les persones, dels animals domèstics o dels
béns, es prendran totes les mesures pertinents per retirar-los del mercat i prohibir-ne la
comercialització o la lliure circulació.
La comunitat autònoma haurà de comunicar el fet a l'Administració General de l’Estat a fi que aquesta
segona pugui informar-ne immediatament la Comunitat Europea.
2.11. NORMES HARMONITZADES
 ...Són especificacions tècniques
 ...de caràcter voluntari
 ...elaborades pel CEN/CENELEC
 ...per mandat de la CE
 ...reconegudes pel Comitè Permanent de la Directiva 83/189/CEE,
 ...la referència a la qual ha estat publicada en el DOCE.
2.12. ORGANISME NOTIFICAT (O ORGANISME DE CONTROL)
Són organismes autoritzats per comprovar i certificar que un EPI compleix els requisits de la
reglamentació actual sobre equips de protecció individual.

13

Selecció i adquisició de nous equips de protecció individual

3. CATEGORIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Categoria I
Són equips destinats a protegir contra riscos mínims. Pertanyen a aquesta categoria, única i
exclusivament, els EPI que tenen per finalitat protegir l’usuari de:
- Les agressions mecàniques els efectes de les quals són superficials.
- Els productes de manteniment poc nocius els efectes dels quals són fàcilment reversibles.
- Els riscos que hi pot haver durant les tasques de manipulació de peces calentes que no exposen
l’usuari a temperatures superiors a 50ºC ni a xocs perillosos .
- Els agents atmosfèrics que no són ni excepcionals ni extrems.
- Els petits xocs i vibracions que no afecten les parts vitals del cos i que no poden provocar lesions
irreversibles.
- La radiació solar.
El fabricant pot certificar directament el compliment de les exigències essencials de salut i seguretat.

Categoria II
Equips destinats a protegir contra riscos de grau mitjà o alt, però no de conseqüències mortals o
irreversibles.
El fabricant ha de sotmetre un prototipus de l’equip al control d’una tercera part amb competència en
la matèria (organisme notificat). La superació d’aquest control es denomina “superació de l’examen
CE de tipus”.

Categoria III
Equips destinats a protegir contra riscos de conseqüències mortals o irreversibles.
Pertanyen a aquesta categoria exclusivament els equips següents:
- Els equips de protecció respiratòria filtrants que protegeixen contra aerosols sòlids i líquids, o
contra gasos irritants, perillosos, tòxics o radiotòxics.
- Els equips de protecció respiratòria completament aïllants de l’atmosfera, inclosos els destinats a
la immersió.
- Els EPI que només donen protecció limitada en el temps contra agressions químiques o contra
les radiacions ionitzants.
- Els equips d’intervenció en ambients càlids els efectes dels quals siguin comparables als d’una
temperatura ambient igual o superior a 100ºC, amb o sense radiació d’infrarojos, flames o grans
projeccions de materials en fusió.
- Els equips d’intervenció en ambients freds els efectes dels quals siguin comparables als d’una
temperatura ambiental igual a -50ºC.
- Els EPI destinats a protegir contra les caigudes des d’una altura determinada.
- Els EPI destinats a protegir contra els riscos elèctrics en treballs realitzats sota tensions perilloses
o els que s’utilitzen com a aïllants d’alta tensió.
Estan obligats a superar l'examen CE de tipus. A més, un organisme notificat els ha sotmetre
posteriorment a un assegurament de la qualitat de la seva producció o a un control del procés de
producció.
Tot el que s’ha exposat en aquest punt queda recollit al Reial decret. 773/1997, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de protecció
individual.
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4. EXIGÈNCIES ESSENCIALS DE SANITAT I SEGURETAT
Els equips de protecció individual han de garantir una protecció adequada contra els riscos. Aquest
principi es veu satisfet amb el compliment de una sèrie d'exigències essencials de sanitat i seguretat.
Alhora, aquestes exigències es poden classificar en requisits d'abast general aplicables a tots els
equips de protecció individual, i unes exigències complementàries tant comunes a diversos equips de
protecció individual com específiques dels riscos que cal prevenir.
Les exigències essencials de sanitat i seguretat queden recollides al punt 1 de l’annex II del Reial
decret 1407/1992, de 20 de novembre, i al punt 9 de l’article únic del Reial decret 159/1995.
Els requisits de caràcter general, exposats de manera resumida, són:
1.

Principis de concepció.
1.1.Ergonomia
1.2.Graus i classes de protecció
1.2.1. Graus de protecció tan alts com sigui possible
1.2.2. Classes de protecció adequades a diferents nivells de risc

2.

Innocuïtat dels equips de protecció individual
2.1.Absència de riscos i altres factors de molèstia endògens
2.1.1. Materials constitutius adequats
2.1.2. Superfície adequada en les parts de l’EPI en contacte amb l’usuari
2.1.3. Traves màximes admissibles per l'usuari

3.

Factors de comoditat i eficàcia
3.1.Adaptació de l'equip de protecció individual a la morfologia de l'usuari
3.2.Lleugeresa i solidesa de fabricació
3.3.Compatibilitat necessària entre els equips de protecció individual que l'usuari hagi de
portar simultàniament

4.

Fullet informatiu del fabricant. Element de capital importància per a l’ús i el manteniment
correctes de l'equip

Quant a les exigències complementàries, han estat prou desenvolupades al punt 2 de l’annex II del
Reial decret 1407/1992.
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5. DECLARACIÓ DE CONFORMITAT CE DE LA PRODUCCIÓ
Segons l'article 10 del Reial decret 1407/1992, modificat pel Reial decret 159/1995, la declaració de
conformitat CE de la producció és el procediment mitjançant el qual el fabricant o el seu representant
establert a la Unió Europea:
a. Elabora una declaració en què certifica que l’EPI comercialitzat compleix el que es disposa al
Reial decret, a fi de poder-la presentar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
b. Estampa en cada EPI la marca de conformitat CE.

Aquesta declaració ha de contenir:
-

En el cas del fabricant, la raó social i l'adreça completa. En el cas del mandatari, el mateix i, a
més, la raó social i les senyes del fabricant.
Descripció de l’equip (marca, tipus, número de sèrie, etc.).
Referència de les normes amb que l'equip està conforme.
Número de certificació CE de tipus del prototip que s'ha pres com model en la fabricació de
l’equip (només per a EPI de categoria I i II).
Nom i adreça de l'organisme de control que ha fet l'examen CE de tipus (només per a EPI de
categoria III).
Referència al mètode d'assegurament de la qualitat triat i nom i adreça de l’organisme que en fa
el control (només per a EPI de categoria III).
Nom i adreça del signatari apoderat per comprometre el fabricant o el seu mandatari.

A l'annex VI del Reial decret 1407/1992 s'exposa un model de declaració de conformitat. Aquest
model de declaració de conformitat és com el que s’adjunta a continuació:
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MODEL DE DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

El fabricant o el seu mandatari a la Comunitat (1) ...................................................
declara que l’EPI que es descriu a continuació (2) ......................................... és
conforme a les disposicions del Reial decret 1407/1992 i, si escau, a la norma nacional
que fa la transposició de la norma harmonitzada núm. ........................................ (per
als EPI considerats a l'apartat 1 de l'article 7), és idèntic a l’EPI objecte del certificat
CE de tipus núm. ........... expedit per (3) .......................................................... s'ha
sotmès al procediment establert en els apartats A o B (4) de l'article 9 del Reial decret
1407/1992

sota

el

control

de

l’organisme

de

control

(3)

...................................................................

............., el ...................................................

.................................
Signatura (5)

(1)Raó social i adreça completa. Si es tracta del mandatari, s'ha d’indicar també la raó social i
les senyes del fabricant.
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6. FULLET INFORMATIU DEL FABRICANT
Cada EPI ha de portar un fullet informatiu, elaborat pel fabricant, en què s'indiqui, com a mínim, el
següent:











Nom i adreça del fabricant i/o del seu mandatari a la Comunitat Econòmica Europea.
Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. Els productes de
neteja, manteniment o desinfecció aconsellats pel fabricant no han de tenir, en les seves
condicions d’utilització, cap efecte nociu ni en els EPI ni en l’usuari.
Rendiments assolits en els exàmens tècnics per a la verificació dels graus o classes de protecció
dels EPI.
Accessoris que es poden utilitzar en els EPI i característiques de les peces de reposició
adequades.
Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d'ús corresponents.
Data o termini de caducitat dels EPI o d’alguns dels seus components.
Tipus d'embalatge adequat per transportar els EPI.
Explicació de les marques, si n’hi ha.
Nom, adreça i número d’identificació dels organismes de control notificats que intervenen en la
fase de disseny dels EPI.

El manual ha d’estar redactat en la llengua o les llengües oficials de l’estat membre destinatari.
El que s’ha exposat queda recollit al punt 1.4. de l’annex II del Reial decret 1407/1992 i al punt 9 de
l'article únic del Reial decret 159/1995.
Un exemple de fullet informatiu del fabricant pot ser el següent:
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EXEMPLE DE FULLET INFORMATIU DEL FABRICANT
FULL DE CARACTERÍSTIQUES

Guants de protecció mecànica i tèrmica per a
soldadors
ORGANISME NOTIFICAT NÚM. XXX

-

Descripció i composició
Guant de 5 dits
Cuir de serratge de crupó curtit al
d’aproximadament 1,5 mm i extraflexible
Protecció a les costures
Totalment folrat
Màniga llarga, amb el dors d’una sola peça

-

Única

-

Manteniment
Quan el seu estat ho aconselli, el guant es pot
rentar industrialment en sec.

-

crom,

Talla

Nivells de protecció segons les normes europees
Mecànica segons EN 388

Tèrmica segons EN 407

A B C D

A B C D E F

A- Resistència a l’ABRASIÓ
XXXX cicles. NIVELL X
B- Resistència al TALL
Factor XXXX. NIVELL X
C- Resistència a
l’ESQUINÇAMENT
XXXX Newton. NIVELL X
D- Resistència a la
PENETRACIÓ XXXX Newton.
NIVELL X

A- INFLAMABILITAT: NIVELL X
B- Calor per CONTACTE: xx s
(xxxºC). NIVELL X
C- Calor convectiva: HTI xx s.
NIVELL X
D- Calor RADIANT: t2 xx s.
NIVELL X
E- Esquitxades de METALL FOS:
>xx gotes. NIVELL X
F- Gran projecció de metall fos:
No adequat per a aquest risc
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Aquest guant està especialment
indicat en els treballs de tipus
soldador o similar, on cal una bona
protecció mecànica/tèrmica tot
mantenint un bon nivell de confort.

NO S’HA DE FER SERVIR aquest
tipus de guants en llocs de treball
on el risc a cobrir sigui superior als
nivells de prestacions assolits
segons EN 388 i EN 407, o quan
no es tracti de riscos mecànics o
tèrmics (p. ex. químics, elèctrics,
etc.).
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7. OBLIGACIONS DEL COMPRADOR I USUARI
7.1. Obligacions del comprador
En la reglamentació vigent d’equips de protecció individual, la major part de les responsabilitats
recauen sobre la figura del fabricant o el seu representant legal, però també hi és considerada la
responsabilitat del comprador de l'EPI.
Aquestes disposicions mínimes són recollides al Reial decret 773/1997, on queda perfectament
reflectida la responsabilitat del comprador.
Segons l'article 3 del Reial decret 773/1997, el comprador té l’obligació de:
 Determinar els llocs de treball on és necessari l'ús d'equips de protecció individual.
 Determinar els riscos i les parts del cos que s’han de protegir, a més del tipus d'equip de protecció
individual que s'ha de utilitzar.
 Seleccionar els equips de protecció individual.
 Vetllar per l'ús i el manteniment correcte d'aquests equips.
Segons l'article 7 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, el comprador té l’obligació del següent:
 La utilització, l’emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció (quan calgui) i la
reparació dels equips de protecció individual s’han de fer d'acord amb les instruccions del
fabricant.
 Els equips de protecció individual han d’estar destinats, en principi, a una sola persona. Si les
circumstàncies exigeixen que diverses persones utilitzin un equip, s'han d’adoptar les mesures
necessàries per garantir les condicions de salut i higiene als diferents usuaris.
S'ha de tenir en compte el que es disposat a l’article 17 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, on es diu:
"L'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per al
desenvolupament de les seves funcions, i ha de vetllar perquè se’n faci un ús efectiu quan, per la
naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris.
Els equips de protecció individual s’han d'utilitzar quan els riscos no es poden evitar o no es poden
limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o
procediments d'organització del treball."

7.2. Obligacions de l’usuari
L'article 10 del Reial decret 773/1997 diu:
“Els treballadors, d'acord amb la formació rebuda i seguint les instruccions del comprador, han de:
 Utilitzar els equips de protecció individual i tenir-ne cura correctament.
 Col·locar l'equip de protecció individual en el lloc indicat després d’utilitzar-lo.
 Informar immediatament el seu superior de qualsevol defecte, anomalia o dany apreciat en l’equip
de protecció individual.”
S'ha de tenir en compte el que disposa l’article 29 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals, on es diu:
"2. Els treballadors, d’acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l’empresari, han de, en
particular: (...)
2n. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les
instruccions que rebin d'aquest."
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8. GUIA D’UTILITZACIÓ DEL MANUAL PER A LA SELECCIÓ I ADQUISICIÓ DE
NOUS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Per tal de facilitar la utilització d’aquest manual, a continuació s’indiquen els passos a seguir per fer la
selecció i adquisició dels equips de protecció individual més adients segons l’activitat que es du a
terme i en funció dels riscos a què es pot estar exposat:
1.

2.

3.

4.

Cal consultar la llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitat que poden
requerir la utilització d'equips de protecció individual, basada en l’annex III del Reial decret
773/1997, que s’adjunta a continuació, a fi d’orientar sobre els tipus d’EPI necessaris segons els
treballs o les tasques que es duen a terme.
Aquesta llista conté un recull d’activitats i sectors d’activitats, juntament amb els equips de
protecció individual que poden ser necessaris.
Si l’activitat que es du a terme es troba en aquesta llista, cal anotar els equips de protecció
individual i passar al punt 3.
Si l’activitat que es du a terme no es troba a la llista, cal consultar l’esquema indicatiu per a
l'inventari dels riscos a fi d'utilitzar equips de protecció individual, ja emplenat, extret de
l'annex II del Reial decret 773/1997.
Aquesta taula orienta l’usuari en la determinació del tipus d’EPI més adient en funció del risc o
riscos existents en l’activitat que es realitza i la part o parts del cos a protegir.
Determinant els riscos que hi poden haver en l’activitat que es du a terme i les parts del cos a
protegir es proporciona l’EPI que pot ser més adient per protegir-se d’aquests riscos.
Una vegada determinat l’equip o els equips de protecció individual necessaris per cobrir un o
més riscos determinats, s’accedeix a la fitxa del tipus d’EPI seleccionat, on es troben les
indicacions no exhaustives per a l’avaluació d'equips de protecció individual extretes de
l'annex IV del Reial decret 773/1997. Aquestes indicacions defineixen les característiques que ha
de reunir l’equip de protecció individual per garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa
i magnitud dels riscos que ha de cobrir i els factors addicionals de risc que el mateix equip de
protecció individual o la seva utilització poden constituir.
A continuació, es proporciona la guia d’adquisició d'EPI corresponent a l’equip de protecció
individual seleccionat, amb la qual es poden conèixer els diferents tipus que hi ha d’aquest EPI
segons el risc o riscos a cobrir.

RECORDI !!!
Abans d’adquirir l’EPI cal assegurar-se de:
- Verificar la marca "CE" i d'altres especificitats en funció del tipus d’equip de protecció individual i
el risc a cobrir.
- Llegir el fullet informatiu del fabricant.
- Sotmetre a prova l'equip per part dels operaris.
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LLISTA INDICATIVA I NO EXHAUSTIVA D'ACTIVITATS I SECTORS
D'ACTIVITAT QUE PODEN REQUERIR LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(Segons l’annex III del Reial decret 773/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització per part dls treballadors d’equips de protecció individual)


Obres de construcció i, especialment, activitats en, sota o a prop de bastides i llocs de treball
situats en alçada, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i
demolició.
Casc de seguretat, calçat professional i sistemes anticaigudes.



Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran alçada, pals, torres i obres
hidràuliques d’acer.
Casc de seguretat, calçat Professional i sistemes anticaigudes.



Instal·lacions d’alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran
diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
Casc de seguretat, calçat professional i protectors de les vies respiratòries.



Obres en foses, rases, pous, galeries i canalitzacions i altres obres subterrànies.
Casc de seguretat, protectors de les vies respiratòries i sistemes anticaigudes.



Moviments de terra i obres en roca.
Casc de seguretat, calçat professional i protectors oculars.



Treballs en explotacions de fons, pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament d’enderrocs.
Casc de seguretat i calçat professional.



Utilització i manipulació de pistoles grapadores.
Casc de seguretat i protectors oculars.



Treballs amb explosius.
Casc de seguretat.



Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Casc de seguretat.



Plantes de reducció directa, fàbriques metal·lúrgiques, tallers de martell, tallers d’estampat i foses,
premses en calent i trefileres.
Casc de seguretat i calçat professional.



Obres de construcció naval.
Casc de seguretat i calçat professional.



Maniobres de trens.
Casc de seguretat i calçat professional.



Treballs en escorxadors.
Casc de seguretat.
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Treballs d’obra gruixuda, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Calçat professional.



Transport i àrees d’emmagatzematge.
Calçat professional.



Obres de teulada.
Calçat professional.



Obres de construcció de forns, muntatge d’instal·lacions de calefacció, ventilació i estructures
metàl·liques.
Calçat professional.



Treballs de transformació i manteniment.
Calçat professional.



Fabricació, manipulació i tractament de vidre pla i vidre buit.
Calçat professional, guants de protecció, protectors oculars i roba de protecció.



Manipulació de motlles a la indústria ceràmica.
Calçat professional i protectors oculars.



Obres de revestiment a prop de forn a la indústria ceràmica.
Calçat professional.



Emmotllament a la indústria ceràmica pesada i a la indústria de materials de construcció.
Calçat professional.



Manipulacions de blocs de carn congelada i bidons metàl·lics de conserves.
Calçat professional.



Activitats sobre i amb masses ardents o molt fredes.
Calçat professional.



Treballs de soldadura, esmerilament o poliment i tall.
Guants de protecció, protectors oculars i mandil.



Treballs de perforació i burinat.
Protectors oculars.



Utilització de màquines que, en funcionar, aixequen llimadures a la transformació de materials
que produeixin llimadures curtes.
Protectors oculars.



Treballs d’estampat.
Protectors oculars.



Treballs amb raig projector d’abrasius granulosos.
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Protectors oculars.


Manipulació de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
Guants de protecció, protectors oculars i roba de protecció.



Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Guants de protecció, protectors oculars i roba de protecció.



Treballs amb masses en fusió i permanència prop seu.
Protectors oculars, calçat professional i polaines.



Activitats en un entorn de calor radiant.
Protectors oculars.



Treballs amb làser.
Protectors oculars.



Treballs elèctrics en tensió i en baixa tensió.
Guants de protecció i protectors oculars.



Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan hi pot haver
riscos d’intoxicació per gas o d’insuficiència d’oxigen.
Protectors de les vies respiratòries.



Treballs a prop de la colada en cubilot, cullera o calder quan es puguin desprendre vapors de
metalls pesats.
Protectors de les vies respiratòries.



Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calders quan es pugui desprendre pols.
Protectors de les vies respiratòries.



Pintura amb pistola sense ventilació suficient.
Protectors de les vies respiratòries.



Treballs en instal·lacions i cambres frigorífiques en què hi hagi risc de fuita de fluid frigorífic.
Protectors de les vies respiratòries, guants de protecció i roba de protecció.



Utilització de premses per a metalls.
Protectors auditius.



Treballs que portin per ells mateixos l’ús de dispositius d'aire comprimit.
Protectors auditius.



Activitats del personal de terra en els aeroports.
Protectors auditius.



Treballs de percussió.
Protectors auditius.
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Treballs dels sectors de la fusta i tèxtil.
Protectors auditius.



Treballs amb masses o permanència a prop seu i en ambient calorós.
Guants de protecció i roba de protecció.



Treballs d'adollat amb sorra.
Guants de protecció i roba de protecció.



Treballs de desossat i trossejament.
Mandil antiperforant, màniga protectora i guants de malla metàl·lica.



Manipulació de ganivets de mà, quan el ganivet s’hagi d’orientar cap al cos.
Mandil antiperforant i guants de malla metàl·lica.



Treballs de forja.
Mandil de cuir.



Manipulació d'objectes amb arestes tallants, excepte quan s’utilitzin màquines amb risc que el
guant hi quedi atrapat.
Guants de protecció.



Substitució de fulles a les màquines de tallar.
Guants de malla metàl·lica.



Treballs a l'aire lliure amb temps plujós o fred.
Roba de protecció per al mal temps.



Treballs que exigeixen que les peces de roba siguin vistes a temps.
Roba de protecció de seguretat i senyalització.



Muntatge de peces prefabricades.
Sistemes anticaigudes.



Treballs en pals i torres.
Sistemes anticaigudes.



Treballs en cabines de grues situades en alçada.
Sistemes anticaigudes.



Treballs en cabines de conductor d’estibadors amb forquilla elevadora.
Sistemes anticaigudes.
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1.2.1.1

GUIA DE SELECCIÓ D’EPI: CASC DE SEGURETAT

INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER A L’AVALUACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(segons l’annex IV del Reial decret 773/1997)

CASCOS DE PROTECCIÓ PER A LA INDÚSTRIA
Riscos que s'han de cobrir
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Accions mecàniques.

Caiguda d'objectes i xocs.
Esclafament lateral.
Puntes de pistola per soldar
plàstics.

Capacitat d’esmorteïment dels
xocs.
Resistència a la perforació.
Rigidesa lateral.
Resistència als trets.

Accions elèctriques.

Baixa tensió elèctrica.

Aïllament elèctric.

Accions tèrmiques.

Fred o calor.

Manteniment de les funcions de
protecció a baixes i altes
temperatures.
Resistència a les projeccions de
metalls en fusió.

Projecció de metalls en fusió.
Falta de visibilitat.

Percepció insuficient.
Color de la senyalització/
retrorreflexió
Riscos deguts a l'equip

Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l’elecció i la utilització de l'equip

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Confort d'ús insuficient.

Concepció ergonòmica:
Pes.
Alçada a què s'ha de dur.
Adaptació al cap. Ventilació.

Accidents i perills per a
la salut.

Mala compatibilitat.
Falta d'higiene.
Mala estabilitat i caiguda del casc.
Contacte amb flames.

Qualitats dels materials.
Facilitat de manteniment.
Manteniment del casc sobre el
cap.
Incombustibilitat i resistència a la
flama.

Alteració de la funció
protectora a causa de
l'envelliment.

Intempèrie, condicions ambientals,
neteja i utilització.

Resistència a les agressions
industrials.
Manteniment de la funció
protectora durant tota la vida de
l'equip.
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Riscos deguts a la utilització de l'equip
Riscos

Eficàcia protectora
insuficient.

Origen i forma dels riscos

Mala elecció de l'equip.

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de l'equip
(ex.: classes de protecció, marca
corresponent a una utilització
específica).
Elecció de l'equip en relació amb
els factors individuals de l'usuari.

Utilització incorrecta de l'equip.

Utilització apropiada de l'equip i
coneixement del risc.
Respecte a les indicacions del
fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant.
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GUIA D’ADQUISICIÓ D’EPI: CASC DE SEGURETAT

CASC DE SEGURETAT

Senyalització homologada

Per aconseguir la capacitat de reduir les conseqüències destructives dels cops al cap, el casc ha de tenir
una sèrie d’elements el funcionament conjunt dels quals ha de ser capaç de complir les condicions
següents:
-

Limitar la pressió aplicada al crani distribuint la força d’impacte sobre la major superfície possible.
Desviar els objectes que hi caiguin a sobre per mitjà d’una forma adequadament llisa i arrodonida.
Dissipar i dispersar l’energia de l’impacte, de manera que no es transmeti totalment al cap i al coll.

Els principals elements del casc són els següents (segons norma UNE-EN 397):

DEFINICIONS

29

Selecció i adquisició de nous equips de protecció individual
Casquet
Element de material dur i de terminació llisa que constitueix la forma externa general del casc.
Visera
Prolongació del casquet per sobre dels ulls.
Ala
Cantó que circumda el casquet.
Arnès
Conjunt complet d’elements que constitueixen el mitjà de mantenir el casc en posició sobre el cap i
d’absorbir energia cinètica durant l’impacte.
Banda de cap
Part de l’arnès que envolta totalment o parcialment el cap per sobre dels ulls i a un nivell horitzontal que
representa aproximadament la circumferència major del cap.
Banda de clatell
Banda regulable que s’ajusta darrere del cap sota el pla de la banda de cap i que pot formar part d’aquesta
banda de cap.
Barballera
Banda que s’acobla sota la barbeta per ajudar a subjectar el casc sobre el cap. Aquest element és opcional
en la constitució de l’equip, i no tots els cascos han de tenir-ne obligatòriament.

PROTECCIÓ
Els casc de seguretat ha de protegir, segons la seva forma d’actuació, dels riscos següents:


Lesions cranials degudes a accions externes:
- Riscos mecànics (caiguda d’objectes, impactes, atrapada lateral…)
- Riscos tèrmics (esquitxades de metall fos, flames…)



Riscos per a les persones per accions sobre el cap:
- Riscos elèctrics (contacte amb conductors elèctrics, descàrregues electrostàtiques…)
- Riscos de no-identificació per pertorbació de la percepció.



Riscos per a la salut o molèsties vinculats a l’ús del casc de seguretat:
- Riscos per incomoditat i molèsties en el treball vinculats a l’ús del casc de seguretat (mala
adaptació, transpiració, brutícia…)

MARCATGE
El casc de seguretat ha d’anar marcat amb els següents elements:
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Marca “CE” (segons el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual)
Número de la norma harmonitzada aplicada per a l’avaluació de la seva conformitat amb les exigències
essencials de salut i seguretat
Nom o marca d’identificació del fabricant
Nom o referència del model (segons la designació del fabricant)
Data de fabricació (almenys el trimestre i l’any)
Rang de talles en centímetres

A més, es pot presentar un marcatge relatiu als requisits opcionals (per a determinades activitats
específiques) en els termes següents:






Resistència a molt baixa temperatura: -20ºC o -30ºC
Resistència a molt alta temperatura: +150ºC
Aïllament elèctric: 440 V de corrent altern
Resistència a la deformació lateral: LD
Resistència a les esquitxades de metall fos: MM

ELECCIÓ. RECOMANACIONS
1. Abans d’adquirir els equips de protecció cal completar la taula de riscos a fi de disposar d’un criteri
més acurat.
2. Cal tenir en compte el fullet informatiu del fabricant, el qual ha d’incloure totes les dades útils
referents a:
- Nom i adreça del fabricant o representant autoritzat
- Talles disponibles
- Classes de protecció
- Explicació de les marques
- Emmagatzematge
- Ús, manteniment, neteja i desinfecció
- Data o termini de caducitat
- Etc.
3. Els cascos fabricats amb polietilè, polipropilè o ABS tenen tendència a perdre la resistència mecànica
per efecte de la calor, el fred i l’exposició al sol o a fonts intenses de radiació ultraviolada (UV). Si
aquests tipus de cascos s’utilitzen amb regularitat a l’aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com les
estacions de soldadura, s’han de substituir almenys una vegada cada tres anys.
4. El casc s’ha de retirar si s’esquerda, desprèn fibres, etc. També cal retirar-lo si ha rebut un cop molt fort,
encara que no presenti signes visibles d’haver sofert danys.
5. La neteja i la desinfecció són particularment importants si l’usuari sua molt o si el casc és compartit per
diversos treballadors. La desinfecció es fa submergint el casc en una solució apropiada, com formol al
5% o hipoclorit sòdic.
6. Els materials que s’enganxin als casc, com per exemple guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar
per mitjans mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqui el material de què està feta la coberta
exterior.
7. Els cascos de seguretat que no s’utilitzin s’han de guardar en llocs no exposats a la llum solar directa o
a una temperatura o humitat elevades.
8. La millor protecció davant la perforació la proporcionen els cascos de materials termoplàstics
(policarbonats, ABS, polietilè i policarbonat amb fibra de vidre) amb un bon arnès. Els cascos d’aliatges
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metàl·lics lleugers no resisteixen bé la perforació per objectes aguts o vores afilades.
9. No s’han d’utilitzar cascos amb sortints interiors, ja que poden provocar lesions greus en cas de cop
lateral. Poden tenir un farcit protector lateral que no sigui inflamable i que no es fongui amb la calor.
10. Els cascos fabricats amb aliatges lleugers o proveïts d’un cantell lateral no s’han de fer servir en llocs de
treball exposats al perill d’esquitxades de metall fos.
11. Quan hi hagi perill de contacte elèctric amb conductors elèctrics nus, s’han d’utilitzar exclusivament
cascos de materials termoplàstics. No poden tenir orificis de ventilació i les peces metàl·liques no han
de sobresortir per l’exterior.
12. Els cascos per a persones que treballen en llocs alts, en particular els muntadors d’estructures
metàl·liques, han de tenir barballera.

REFERÈNCIA NORMATIVA
UNE-EN 397:1995
Cascos de protecció per a la indústria
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GUIA DE SELECCIÓ D’EPI: GUANTS DE PROTECCIÓ

INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER A L’AVALUACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(segons l’annex IV del Reial decret 773/1997)

GUANTS DE PROTECCIÓ
Riscos que s'han de cobrir
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Accions generals.

Per contacte.
Desgast relacionat amb l'ús.

Embolcallament de la mà.
Resistència a l'esquinçada,
allargament i resistència a
l'abrasió.

Accions mecàniques.

Per abrasius de decapatge,
objectes tallants o punxeguts.
Xocs.

Resistència a la penetració, les
punxades i els talls.
Farciment.

Accions tèrmiques.

Productes ardents, freds o a
temperatura ambient.
Contacte amb flames.

Aïllament contra el fred o la calor.

Accions en fer treballs de
soldadura.

Ininflamabilitat i resistència a la
flama.
Protecció i resistència a la radiació
i la projecció de metalls en fusió.

Accions elèctriques.

Tensió elèctrica.

Aïllament elèctric.

Accions químiques.

Danys deguts a accions
químiques.

Estanquitat i resistència.

Accions de les
vibracions.

Vibracions mecàniques.

Atenuació de les vibracions.

Contacte amb productes
radioactius.

Estanquitat, aptitud per a la
descontaminació i resistència.

Contaminació.
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Riscos deguts a l'equip
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Confort d'ús insuficient.

Disseny ergonòmic:
Volum, progressió de les talles,
massa de la superfície, confort i
permeabilitat al vapor d'aigua.

Accidents i perills per a
la salut.

Mala compatibilitat.
Falta d’higiene.
Adherència excessiva.

Qualitats dels materials.
Facilitat de manteniment.
Forma ajustada, facció.

Alteració de la funció
protectora a causa de
l’envelliment.

Intempèrie, condicions ambientals,
neteja i utilització.

Resistència de l'equip a les
agressions industrials.
Manteniment de la funció
protectora durant tota la vida de
l'equip.
Conservació de les dimensions.

Riscos deguts a la utilització de l'equip
Riscos
Eficàcia protectora
insuficient.

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Mala elecció de l'equip.

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de
l'equip (ex.: classes de
protecció, marca corresponent a
una utilització específica).
Elecció de l'equip en funció dels
factors individuals del l'usuari.

Mala utilització de l'equip.

Utilització apropiada de l'equip i
coneixement del risc.
Respecte a les indicacions del
fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant.
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GUIA D’ADQUISICIÓ D’EPI: GUANTS DE PROTECCIÓ

GUANTS DE PROTECCIÓ

a)
Senyalització homologada

TIPUS
Segons siguin per protegir d’un risc concret o bé d’una combinació de riscos.

NIVELLS DE PRESTACIÓ (PROTECCIÓ). CLASSES
Números que indiquen categories o rangs de prestació segons els resultats d’una sèrie d’assaigs:

Nivell 0: guant que no ha estat provat o que es troba per sota del valor mínim per a un risc determinat.

Nivells de l’1 al 5: indicadors de menor a major protecció.

PROTECCIÓ
Els guants han de protegir, segons la seva forma d’actuació, dels riscos següents:
-

Lesions a les mans degudes a accions externes
Riscos per a les persones per accions sobre les mans
Riscos per a la salut o molèsties vinculats a l’ús de guants de protecció (risc d’atrapades en parts
giratòries, transpiració, rascades, al·lèrgies…)
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MARCATGE
Els guants de protecció han d’anar marcats amb els següents elements:






Marca “CE” (segons el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual)
Nom, marca registrada o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o representant autoritzat
Denominació del guant (nom comercial o codi, que permeti identificar el producte amb la gamma del
fabricant o el seu representant autoritzat)
Talla
Data de caducitat, si les prestacions protectores es poden veure afectades significativament per
l’envelliment.

De la mateixa manera, l’envàs del guant pot anar marcat amb aquests elements i, a més, amb el(s)
pictograma(es) apropiat(s) al risc cobert pel guant i els nivells de protecció.

Els pictogrames corresponents als diferents tipus de riscos són:

b)
c)
d)
Riscos mecànics

h)
i)
j)
Electricitat estàtica

Riscos per fred

e)
f)
g)

Riscos per impacte

Calor i foc

Radiacions ionitzants i
contaminació radioactiva

Riscos bateriològics

k)
l)
m)
Riscos químics
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1

3

2

1

1

0

Segons la norma EN 407
Grans masses de metall fos
Petites esquitxades de metall fos
Calor radiant
Calor convectiva
Calor de contacte
Inflamabilitat

3

5

1

2

Segons la norma EN 388

Resistència a la perforació
Resistència a l’esquinçada
Resistència al tall per tallant
Resistència a l’abrasió

Quan els guants són de disseny senzill, amb l’objecte de protegir l’usuari només dels riscos que s’indiquen,
l’envàs ha de portar la frase “Només per a riscos mínims”.

ELECCIÓ. RECOMANACIONS
1. Abans d’adquirir els equips de protecció cal completar la taula de riscos a fi de disposar de un criteri
més acurat.
2. Cal tenir en compte el fullet informatiu del fabricant, el qual ha d’incloure totes les dades útils
referents a:
- Nom i adreça del fabricant o representant autoritzat
- Designació dels guants (nom comercial o codi)
- Talles disponibles
- Classes de protecció
- Explicació de les marques
- Emmagatzematge
- Ús, manteniment, neteja i desinfecció
- Data o termini de caducitat
- Si la protecció es limita a només una part de la mà, s’ha d’indicar aquesta característica
- Llista de les substàncies contingudes en el guant de les quals se sap que produeixen al·lèrgies
- Etc.
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Com a exemple, a la taula següent es mostra la major o menor resistència dels materials de composició
més habitutals dels guants davant d’alguns productes químics:

COMPOSICIÓ DELS GUANTS
COMPOST QUÍMIC
Àcids inorgànics
Àcid cròmic
Àcid clorhídric 38%
Àcid fluorhídric 48%
Àcid fosfòric
Àcid nítric 70%
Àcid nítric fumant (fums vermells)
Àcid nítric fumant (fums grocs)
Àcid sulfúric 95%
Àcids orgànics
Àcid acètic
Àcid fòrmic
Alcohols
Alcohol butílic
Alcohol etílic
Alcohol metílic
Aldehids
Acetaldehid
Benzaldehid
Formaldehid
Càustics
Hidròxid d’amoni
Hidròxid de potassi 50%
Hidròxid de sodi 50%
Amines
Anilina
Dietilamina
Hidracina
Dissolvents aromàtics
Benzol
Destil·lats de quitrà d’hulla
Estirè
Toluè
Xilè
Dissolvents acetones
Acetona
Metil etil cetona
Metil isobutil cetona
Dissolvents clorats

Cautxú
Buna–n
Neoprè
natural o làtex
(nitril)

Butil

PVC

PVA

D
B
B
B
D
NC
NC
E

R
E
E
E
B
I
I
E

R
B
B
B
I
I
I
R

B
B
B
B
B
NC
NC
B

B
E
B
B
R
I
I
R

D
D
D
D
D
D
D
D

E
E

E
E

B
R

B
B

B
E

D
I

E
E
E

E
E
E

B
B
B

B
B
B

B
B
B

R
R
R

B
R
E

E
R
E

B
R
B

B
B
B

B
R
B

R
B
I

E
E
E

E
E
E

B
B
B

B
B
B

E
B
B

D
D
D

R
R
B

R
B
R

B
E
B

B
NC
NC

B
R
B

R
R
D

D
D
D
D
D

I
R
R
D
I

B
B
B
E
B

NC
NC
NC
D
R

I
R
I
B
D

E
E
E
E
E

E
E
E

B
B
B

I
R
R

B
B
B

I
D
R

R
E
B
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Cloroform
Clorur de metil
Percloretilè
Tetraclorur de carboni
Tricloretilè t.c.e.
Dissolvents derivats del petroli
Hexà
Querosè
Pentà
Dissolvents diversos
Acetat d’etil
Acetat de propil
Acrilonitril
Bromur de metil
Dissolvents de pintura
Freó 11, 12, 21, 22
Altres productes
Oli de tall
Banys electrolítics
Vernís per a fusta (oli de tungl)
Decapants per a pintura i vernissos
Diisocianat de toluè
Disulfur de carboni
Etilenglicol
Glicerina
Greixos animals
Peròxid d’hidrogen 50% (Aigua oxig.)
Resines epoxi
Tintes d’imprimir
Trinitrotoluè
Trementina
E
D

= Excel·lent
= Dolent

I
R

D
R
D
D
D

B
B
D
R
B

B
B
B
B
B

R
NC
D
D
NC

D
D
D
R
D

E
E
E
E
E

D
D
R

R
B
B

E
E
E

NC
D
D

R
R
D

E
E
E

I
B
B
R
R
D

B
B
B
B
B
B

B
B
R
B
B
I

B
B
B
NC
NC
NC

D
I
I
D
R
R

I
B
E
E
E
E

I
E
D
R
B
D
E
E
E
B
E
B
B
D

E
E
B
B
R
R
E
B
B
B
E
E
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
E
B
E

D
I
NC
NC
NC
D
B
B
NC
B
B
NC
B
D

B
E
R
D
D
R
B
E
B
R
E
I
E
B

R
D
E
B
B
E
B
R
E
I
E
E
E
E

= Inferior
= Regular

B = Bo
NC = No comprovat

Taula extreta del llibre Riesgo Químico, de José Bartual Sánchez i altres autors, de l’Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball.

DEFINICIÓ DE L’EXPRESSIÓ “NOMÉS PER A RISCOS MÍNIMS”
Aquesta categoria s’aplica només en guants destinats a protegir l’usuari contra:
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- L’acció mecànica els efectes de la qual són superficials.
- Productes de neteja d’acció dèbil i efectes fàcilment reversibles.
- Riscos que es presenten en el mànec d’objectes calents i que no exposen l’usuari a temperatures
superiors a 50ºC o a impactes perillosos.
- Agents atmosfèrics que no són excepcionals ni de naturalesa extrema.
- Impactes i vibracions menors que no afecten àrees vitals del cos ni causen lesions irreversibles.

REFERÈNCIA NORMATIVA
UNE-EN 388:1995
Guants de protecció contra riscos mecànics
UNE-EN 374-1:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes
Part 1: terminologia i requisits de prestacions
UNE-EN 374-2:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes
Part 2: determinació de la resistència a la penetració
UNE-EN 374-3:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes
Part 3: determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics
UNE-EN 511:1996
Guants de protecció contra el fred
UNE-EN 407:1995
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc)
UNE-EN 420:1995
Requisits generals per als guants
UNE-EN 421:1995
Guants de protecció contra radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva
UNE-EN 60903/A11:1997
Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics
UNE-EN 60903:2000
Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics
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GUIA DE SELECCIÓ D’EPI: CALÇAT D’ÚS PROFESSIONAL

INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER A L’AVALUACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(segons l’annex IV del Reial decret 773/1997)

SABATES I BOTES DE SEGURETAT
Riscos que s'han de cobrir
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Caiguda d'objectes o aixafament
de la part anterior del peu.
Caiguda i impacte sobre el taló del
peu.
Caiguda per relliscada.
Caminar sobre objectes
punxeguts o tallants.
Acció sobre:
- els mal·lèols
- el metatars
- la cama

Resistència de la puntera del
calçat.

Accions elèctriques.

Baixa i mitjana tensió.
Alta tensió.

Aïllament elèctric.
Conductibilitat elèctrica.

Accions tèrmiques.

Fred o calor.
Projecció de metalls en fusió.

Aïllament tèrmic.
Resistència i estanquitat.

Accions químiques.

Pols o líquids agressius.

Resistència i estanquitat.

Accions mecàniques.
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Capacitat del taló per absorbir
energia.
Reforç del contrafort.
Resistència de la sola al
lliscament.
Qualitat de la sola antiperforació.
Existència d'una protecció eficaç
de:
- els mal·lèols
- el metatars
- la cama
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Riscos deguts a l'equip
Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Riscos

Origen i forma dels riscos

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Confort d’ús insuficient:
Mala adaptació del calçat al peu.
Mala evacuació de la transpiració.
Fatiga deguda a la utilització de
l'equip.
Penetració de la humitat.

Disseny ergonòmic:
Forma, farcit i número del calçat.
Permeabilitat al vapor d'aigua i
capacitat d'absorció d'aigua.
Flexibilitat i massa.
Estanquitat.

Accidents i perills per a
la salut.

Mala compatibilitat.
Falta d'higiene.
Risc de luxació i esquinç degut a
la mala subjecció del peu.

Qualitat dels materials.
Facilitat de manteniment.
Rigidesa transversal del calçat i
del bombat del calçat, i bona
adaptació al peu.

Alteració de la funció
de protecció a causa
de l'envelliment.

Intempèrie, condicions ambientals,
neteja i utilització.

Resistència de la sola a la corrosió
i a l'abrasió de l'ús.
Resistència de l'equip a les
agressions industrials.
Manteniment de la funció
protectora durant tota la durada de
la utilització.

Càrrega electrostàtica
del portador.

Descàrrega electrostàtica.

Conductibilitat elèctrica.

Riscos deguts a la utilització de l'equip
Riscos
Eficàcia protectora
insuficient.

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Mala elecció de l'equip.

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de
l'equip (ex.: classes de
protecció, marca corresponent a
una utilització específica).
Elecció de l'equip en funció dels
factors individuals de l'usuari.

Mala utilització de l'equip.

Utilització apropiada de l'equip i
coneixement del risc.
Respecte a les indicacions del
fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant.
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GUIA D’ADQUISICIÓ D’EPI: CALÇAT D’ÚS PROFESSIONAL

CALÇAT D’ÚS PROFESSIONAL

Senyalització homologada

TIPUS
El calçat de protecció es classifica en els tipus següents (segons normes UNE-EN 344 i UNE-EN 345):
A: Sabata
B: Bota baixa o turmellera

C: Bota de mitja canya

D: Bota alta

E: Bota extrallarga
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Té el següent codi:
I.
II.

Calçat fabricat amb cuiro i altres materials. Se n’exclou el calçat tot de cautxú o tot polimèric.
Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric.

Dintre d’aquests tipus, pot ser:




Calçat de seguretat
Calçat de protecció
Calçat de treball

Vegeu-ne les característiques a la fitxa “Selecció d’equips de protecció individual: calçat de protecció”.

PROTECCIÓ
Els calçat d’ús professional ha de protegir, segons la seva forma d’actuació, dels riscos següents:


Lesions en els peus produïdes per accions externes:
- Riscos tèrmics (fred, calor, flames, esquitxades de metall fos…)
- Riscos químics (pols, líquids corrosius, productes tòxics o irritants…)
- Riscos mecànics (xocs, atrapades, aixafaments, perforacions, punxades…)



Riscos per a les persones per una acció sobre el peu:
- Riscos de caiguda per relliscada
- Riscos elèctrics (contactes elèctrics amb conductors sota tensió, descàrregues electrostàtiques…)
- Riscos derivats de radiacions i contaminació (raigs UV, productes radioactius…)



Riscos per a la salut o molèsties vinculats a l’ús del calçat:
- Riscos biològics (al·lèrgies, irritacions…)
- Riscos per incomoditat i molèsties en el treball vinculats a l’ús del calçat durant la feina (mala
adaptació al peu, penetració d’humitat, manca de flexibilitat, transpiració…)
- Altres riscos relacionats amb la salut (esquinços, luxacions…)

MARCATGE
El calçat de protecció ha d’anar marcat amb els següents elements:







Marca “CE” (segons el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual)
Talla
Marca o identificació del fabricant
Nom o referència del model
Data de fabricació (almenys el trimestre i l’any)
Número de la norma harmonitzada aplicada per a l’avaluació de la seva conformitat amb les
exigències essencials de salut i seguretat
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Diferents marques estampades, segons els rendiments oferts pel calçat en la seva funció de
protecció dels riscos (SB, P, E, HRO…). En el fullet informatiu del fabricant (que s’ha de
subministrar obligatòriament) hi ha d’haver l’explicació d’aquestes marques.

ELECCIÓ. RECOMANACIONS
1. Abans d’adquirir els equips de protecció cal completar la taula de riscos a fi de disposar d’un criteri
més acurat.
2. Cal tenir en compte el fullet informatiu del fabricant, el qual ha d’incloure totes les dades útils
referents a:
- Nom i adreça del fabricant o representant autoritzat
- Nom o referència del model
- Talles disponibles
- Classes de protecció
- Explicació de les marques
- Emmagatzematge
- Ús, manteniment, neteja i desinfecció

REFERÈNCIA NORMATIVA
UNE-EN 344-2:1996
Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 2: Requisits addicionals
i mètodes d’assaig
UNE-EN 345:1993
Especificacions per al calçat de seguretat d’ús professional
UNE-EN 345-2:1996
Calçat de seguretat per a ús professional. Part 2: Especificacions addicionals
UNE-EN 345/A1:1997
Especificacions del calcat de seguretat per a ús professional
UNE-EN 347-2:1996
Calcat de treball per a ús professional. Part 2: Especificacions addicionals
UNE-EN 347/A1:1997
Especificacions del calçat de treball per a ús professional
UNE-EN 347:1993
Especificacions per al calçat de treball d’ús professional
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GUIA DE SELECCIÓ D’EPI: PROTECTORS OCULARS I FACIALS
INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER A L’AVALUACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(segons l’annex IV del Reial decret 773/1997)

PROTECTORS DELS ULLS I DE LA CARA
Riscos que s'han de cobrir
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Accions generals no
específiques.

Molèsties degudes a la utilització.
Penetració de cossos estranys de
poca energia.

Ocular amb resistència mecànica
suficient i amb mode de ruptura en
resquills no perillós.
Estanquitat i resistència.

Accions mecàniques.

Partícules d'alta velocitat, resquills
i projecció.
Puntes de pistola per soldar
plàstics.

Resistència mecànica.

Accions
tèrmiques/mecàniques.

Partícules incandescents a gran
velocitat.

Resistència als productes
incandescents o en fusió.

Acció del fred.

Hipotèrmia dels ulls.

Estanquitat a la cara.

Acció química.

Irritació causada per:
- gasos
- aerosols
- pols
- fums

Estanquitat (protecció lateral) i
resistència química.

Acció de les
radiacions.

Fonts tècniques de radiacions
infraroges, visibles i ultraviolades,
radiacions ionitzants i radiació
làser.
Radiació natural: llum de dia.

Característiques de filtració de
l'ocular.
Estanquitat de la radiació de la
muntura.
Muntura opaca a la radiació.
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Riscos deguts a l'equip
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Confort d'ús insuficient:
Volum massa gran.
Augment de la transpiració.
Manteniment deficient.
Massa pressió de contacte.

Disseny ergonòmic:
Volum menor.
Ventilació suficient i ocular
que no s’entela.
Adaptabilitat individual a
l'usuari.

Accidents i perills per a
la salut.

Mala compatibilitat.
Falta d'higiene.
Risc de tallar-se per la presència
d'arestes tallants.
Alteració de la visió deguda a la
mala qualitat òptica, com distorsió
de les imatges, modificació dels
colors, en particular dels senyals,
o difusió.
Reducció del camp visual.

Qualitat dels materials.
Facilitat de manteniment.
Arestes i caires rodons.
Utilització d'oculars de seguretat.
Control del tipus de qualitat òptica.
Ús d’oculars resistents a l’abrasió.

Accidents i perills per a
la salut.

Reflexos.
Canvi brusc i important de
transparència (clar/fosc).

Oculars de dimensions suficients.
Oculars i muntura antireflectants.
Velocitat de reacció dels oculars
(fotocròmics).
Equip antibaf.

Ocular entelat.

Alteració de la funció
protectora a causa de
l'envelliment.

Intempèrie, condicions ambientals,
neteja i utilització.
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Resistència del protector a les
agressions industrials.
Manteniment de la funció
protectora durant tota la utilització.
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Riscos deguts a la utilització de l'equip
Riscos

Eficàcia insuficient de
la protecció.

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Mala elecció de l'equip.

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de
l'equip (ex.: classes de
protecció, marca corresponent a
una utilització específica).
Elecció de l'equip en relació amb
els factors individuals de l'usuari.

Mala utilització de l'equip.

Utilització apropiada de l'equip i
amb coneixement del risc.
Respecte a les indicacions del
fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant.
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1

GUIA D’ADQUISICIÓ D’EPI: PROTECTORS OCULARS I FACIALS

PROTECTORS OCULARS I FACIALS

Senyalització homologada

CLASSIFICACIÓ



Ulleres de protecció. Tipus
A. Ulleres de muntura universal: protectors dels ulls en què els oculars estan acoblats a una muntura
amb patilles (amb protectors laterals o sense).
B. Ulleres de muntura integral (panoràmiques): protectors dels ulls que tanquen de manera estanca la
regió orbitària i estan en contacte amb rostre.
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Classificació en funció dels següents elements (vegeu la fitxa “Selecció d’equips de protecció individual
(EPI): ulleres de protecció”):



Pantalles de protecció. Tipus
A.
B.
C.
D.

Pantalla facial: protector dels ulls que cobreix tot el rostre o una part.
Pantalla de mà: pantalla facial que s’agafen amb la mà.
Pantalla facial integral: protector del ulls que, a més dels ulls, cobreix la cara, la gola i el coll. Es
pot portar al cap directament amb un arnés de cap o amb un casc protector.
Pantalla facial muntada: protector dels ulls amb protecció facial que pot ser portat directament
sobre el cap mitjançant un arnés de cap, o conjuntament amb un casc de protecció.

Classificació en funció dels següents elements (vegeu la fitxa “Selecció d’equips de protecció individual
(EPI): ulleres de protecció)”:
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MARCATGE
Els protectors oculars i facials han d’anar marcats amb els següents elements:
 Marca CE (segons el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual)
 Marques identificadores del grau de protecció en el cas d’oculars filtrants



MARCATGE DELS OCULARS:
1. Identificació del fabricant
2. Classe òptica
Hi ha 3 classes òptiques segons les toleràncies de fabricació referents a potències esfèriques,
astigmàtiques i prismàtiques.
Els cobrefiltres sempre han de ser de classe 1.
Per a la resta dels oculars, és vàlida qualsevol de les tres classes òptiques existents.
3. Classe de protecció
Aquesta marca és exclusiva dels oculars filtrants i es compon dels elements següents (no s’hi
inclouen els filtres destinats a soldadura):
NÚMERO DE CODI
Indicador del tipus de radiacions per a les quals
és utilitzat el filtre
2

Filtre ultraviolat que pot alterar el
reconeixement dels colors

3

Filtre ultraviolat que permet un bon
reconeixement del color

4

Filtre infraroig

5

Filtre solar sense requisits per a
l’infraroig

6

Filtre solar amb requisits per a
l’infraroig

GRAU DE PROTECCIÓ

És un indicador de
l’enfosquiment del filtre, i
dóna una idea de la
quantitat de llum visible que
permet passar.

4. Resistència mecànica
RESISTÈNCIA MECÀNICA
SÍMBOL

GRAU DE RESISTÈNCIA

Sense
símbol

Resistència mecànica mínima

S

Resistència mecànica incrementada

F

Resistència a l’impacte a baixa energia

B

Resistència a l’impacte a mitjana energia

A

Resistència a l’impacte a alta energia
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5. No-adherència del metall fos i resistència a la penetració de sòlids calents
Els oculars que compleixen aquest requisit han d’anar marcats amb el número 9.
6. Resistència al deteriorament superficial per partícules fines
Els oculars que compleixen aquest requisit han d’anar marcats amb la lletra K.
7. Resistència a l’entelament
Els oculars que compleixen aquest requisit han d’anar marcats amb la lletra N.
8. Marcatge dels oculars laminats
A fi de situar de cara a l’exterior les capes que es poden trencar de forma perillosa, aquests oculars
han de ser identificats amb un senyal a la part nasal de la cara anterior que ha d’evitar un muntatge
incorrecte.



MARCATGE DE LA MUNTURA:
1. Identificació del fabricant
2. Nombre de la norma harmonitzada aplicada per a l’avaluació de la seva conformitat amb les
exigències essencials de salut i seguretat
3. Camp d’ús
CAMP D’ÚS
SÍMBOL

ÚS PER A PROTECCIÓ

Sense
símbol

Ús bàsic

3

Líquids

4

Partícules de pols gruixudes

5

Gas i partícules de pols fines

8

Arc elèctric de curtcircuit

9

Metall fos i sòlids calents

4. Resistència a l’impacte de partícules a gran velocitat

RESISTÈNCIA
SÍMBOL

IMPACTE

F

Impacte a baixa energia
Vàlid per a tot tipus de protectors

B

Impacte a mitjana energia
Només vàlid per a ulleres de muntura integral i pantalles facials

A

Impacte a alta energia
Només vàlid per a pantalles facials
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SELECCIÓ I ÚS DE FILTRES PER A SOLDADURA
L’elecció del grau de protecció d’un filtre de protecció convenient per a treballs de soldadura o de les seves
tècniques relacionades depèn d’uns quants factors.
Per a la soldadura a gas i les tècniques relacionades, com per exemple la soldadura al coure i el tall per raig
de plasma, depèn del cabal dels bufadors.
En la soldadura d’aliatges lleugers, convé tenir en compte les característiques dels fluxos que incideixen
sobre la composició espectral de la llum emesa.
Per a la soldadura per arc, el ranurat per bufador i el tall per raig de plasma, la intensitat del corrent és un
factor essencial que permet precisar l’elecció del filtre més adequat.
D’altra banda, també s’han de considerar el tipus d’arc i la naturalesa del metall base.
Definicions d’algunes abreviacions de tipus de soldadura





MIG: soldadura a l’arc sota la protecció d’un gas inert amb fundent d’elèctrode de fil.
MAG: soldadura a l’arc sota la protecció d’un gas actiu amb fundent d’elèctrode de fil.
TIG: soldadura a l’arc en atmosfera inert amb elèctrodes de tungstè
El ranurat per arc d’aire correspon a l’ús d’un elèctrode de grafit i d’un raig d’aire comprimit utilitzat per
eliminar el metall fos.



Indicacions sobre els graus de protecció que cal utilitzar en operacions de soldadura i soldadura forta
amb gas:
RECOMANACIONS DEL GRAU DE PROTECCIÓ PER A SOLDADURA A GAS I SOLDADURA AL COURE

Q= cabal d’acetilè en l/h
TREBALL
Q <= 70 l/h

70 l/h < Q <= 200 l/h

200 l/h < Q <= 800 l/h

Q > 800 l/h

Soldadura i soldadura
forta de metalls pesats

4

5

6

7

Soldadura amb fluxos
radiants (aliatges
lleugers principalment)

4a

5a

6a

7a



Indicacions sobre els graus de protecció que cal utilitzar en soldadura oxitall
RECOMANACIONS DEL GRAU DE PROTECCIÓ PER A SOLDADURA OXITALL
Q= cabal d’oxigen en l/h
TREBALL
Oxitall

900 l/h <= Q <= 2000 l/h

2000 l/h < Q <= 4000 l/h

4000 l/h < Q <= 8000 l/h

5

6

7
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Per escollir el filtre adequat (número d’escala) en soldadura elèctrica a l’arc, en funció del grau de
protecció, s’utilitza la taula següent, que relaciona els procediments de soldadura o tècniques
relacionades amb la intensitat del corrent en ampers. Es pot observar que el número d’escala exigit
augmenta a mesura que s’incrementa la intensitat.
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PROTECCIÓ
Els protectors oculars i facials han de protegir, segons la seva forma d’actuació, dels riscos següents:


Lesions en els ulls i la cara per accions externes
- Riscos mecànics (impactes, partícules projectades, estelles, perforació…)
- Riscos per radiacions (soldadura, raigs ultraviolats, infrarojos, làser, solars, ionitzants…)
- Riscos tèrmics (fred, calor…)
- Riscos químics (pols, líquids corrosius, substàncies tòxiques o corrosives…)
- Riscos termomecànics (esquitxades de metall fos…)



Lesions per a les persones per acció sobre els ulls i la cara



Riscos per a la salut o limitacions vinculats a l’ús d’equips de protecció ocular o facial
- Riscos per incomoditat i destorb en el treball vinculats a l’ús de protectors oculars o facials (mala
adaptació, formació de suor, limitació de la visió per entelament, alteració del color…)

ELECCIÓ. RECOMANACIONS
1. Abans d’adquirir els equips de protecció cal completar la taula de riscos a fi de disposar de un criteri
més acurat.
2. Cal tenir en compte el fullet informatiu del fabricant, el qual ha d’incloure totes les dades útils
referents a:
- Nom i adreça del fabricant o representant autoritzat
- Número de la norma harmonitzada aplicada per a l’avaluació de la seva conformitat amb les
exigències essencials de salut i seguretat
- Nom d’identificació del model de protector
- Classes de protecció i prestacions
- Accessoris
- Explicació de les marques
- Advertiments
- Emmagatzematge
- Ús, manteniment, neteja i desinfecció
- Data o termini de caducitat
- Etc.
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REFERÈNCIA NORMATIVA
UNE-EN 165:1996
Protecció individual dels ulls. Vocabulari
UNE-EN 166:1996
Protecció individual dels ulls. Requisits
UNE-EN 168:1996
Protecció individual dels ulls. Mètodes d’assaig no òptics
UNE-EN 169:1993
Protecció individual dels ulls. Filtres per a soldadura i tècniques relacionades. Especificacions del coeficient
de transmissió (transmitància) i ús recomanat
UNE-EN 170:1993
Protecció individual dels ulls. Filtres per a l’ultraviolat. Especificacions del coeficient de transmissió
(transmitància) i ús recomanat
UNE-EN 171:1993
Protecció individual dels ulls. Filtres per a l’infraroig. Especificacions del coeficient de transmissió
(transmitància) i ús recomanat
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GUIA DE SELECCIÓ D’EPI: PROTECTORS RESPIRATORIS
INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER A L’AVALUACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(segons l’annex IV del Reial decret 773/1997)

PROTECTORS DE LES VIES RESPIRATÒRIES
Riscos que s'han de cobrir
Riscos
Accions de substàncies
perilloses contingudes
en l'aire respirable.

Origen i forma dels riscos
Contaminants atmosfèrics en
forma de partícules (fums,
aerosols o pols).

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l’elecció i la utilització de l'equip

Filtres de partícules d'eficàcia
apropiada (classe de filtració) a la
concentració, a la toxicitat/nocivitat
per a la salut i a l'espectre
granulomètric de les partícules.
Mereixen una atenció especial les
partícules líquides (gotes i boires).

Falta d'oxigen en l'aire
respirable.

Contaminants en forma de gasos i
vapors.

Elecció dels tipus de filtre antigàs
apropiats i de les classes en funció
de les concentracions, la
toxicitat/nocivitat per a la salut, la
durada de la utilització prevista i
les dificultats del treball.

Contaminants en forma
d'aerosols de partícules i gasos.

Elecció de les combinacions
apropiades de filtres anàlegs a
l’elecció de filtres, davant les
partícules i els filtres antigàs.

Retenció de l'oxigen.
Descens de l'oxigen.

Garantia d'alimentació d'aire
respirable de l'equip.
Respecte a la capacitat de
subministrament d'aire respirable
de l'equip en relació amb el temps
d'intervenció.
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Riscos deguts a l'equip
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Confort d'ús insuficient:
Mida.
Volum.
Alimentacions.
Resistència respiratòria.
Microclima sota la màscara.
Utilització.

Disseny ergonòmic:
Adaptabilitat.
Poc volum i bon repartiment dels
volums.
Llibertat de moviment pel cap.
Resistència respiratòria i
sobrepressió en la zona
respiratòria.
Aparell amb vàlvula i ventilació
assistida.
Manipulació i utilització senzilles.

Accidents i perills per a
la salut.

Mala compatibilitat.
Falta d'higiene.
No estanquitat (fuga).

Qualitat dels materials.
Facilitat de manteniment i
desinfecció.
Recolzament estanc de la peça
facial sobre la cara del portador.
Estanquitat de l'equip.

Enriquiment en CO2 de l'aire
inspirat.

Equip proveït de vàlvules
respiratòries, segons el cas, amb
ventilació assistida o absorbidors
de CO2.

Contacte amb les flames,
espurnes o projeccions de metalls
en fusió.
Reducció del camp visual.
Contaminació.

Utilització de materials
ininflamables.
Amplitud suficient del camp visual.
Resistència i aptitud per a la
descontaminació.

Intempèrie, condicions ambientals,
neteja i utilització.

Resistència de l'equip a les
agressions industrials.
Manteniment de la funció
protectora durant tota la vida de
l'equip.

Alteració de la funció
protectora a causa de
l'envelliment.
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Riscos deguts a la utilització de l'equip
Riscos

Eficàcia protectora
insuficient.

Origen i forma dels riscos

Mala elecció de l'equip.

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l’elecció i la utilització de l'equip

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de l'equip
(ex: classes de protecció, marca
corresponent a una utilització
específica).
Respecte als límits d'ús i als
terminis d'utilització; en cas de
concentracions massa fortes o de
manca d'oxigen, s'han d’utilitzar
equips aïllants en lloc d'equips
filtrants.

Mala utilització de l'equip.

Elecció de l'equip en funció dels
factors individuals de l'usuari i de
la possibilitat d'adaptació.
Utilització apropiada de l'equip i
amb coneixement del risc.
Respecte a les normes d'ús, les
informacions i les instruccions del
fabricant, els organismes de
seguretat i els laboratoris d'assaig.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.
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Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Respecte a la durada d'utilització.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant i a les normes de
seguretat.
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GUIA D’ADQUISICIÓ D’EPI: PROTECTORS RESPIRATORIS

PROTECTORS RESPIRATORIS

Senyalització homologada

TIPUS
En general, hi ha els tipus de protectors respiratoris següents:
A. DEPENDENTS DEL MEDI AMBIENT (EQUIPS AUTOFILTRANTS)
En aquest cas, l’aire inhalat passa per un filtre on es retenen els contaminants. Se subdivideixen en:


Equips filtrants contra partícules:
- Filtre contra partícules (d’eficàcia baixa, mitjana i alta) més adaptador facial
- Mascareta filtrant contra partícules
- Equips filtrants ventilats (cascos, etc.)



Equips filtrants contra gasos i vapors:
- Filtre per a gasos més adaptador facial
- Mascareta filtrant contra gasos i vapors



Equips filtrants contra partícules, gasos i vapors
- Filtre combinat més adaptador facial
- Mascareta filtrant contra partícules, gasos i vapors
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(segons norma UNE-EN 134)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cos de la mascareta
Arnès de cap
Vàlvula d’exhalació
Vàlvula d’inhalació
Peça de connexió o portafiltre
Connector de l’equip
Filtre contra partícules
Filtre contra gasos i vapors
Prefiltre
Tub de respiració
Pinça nasal
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Cos de la màscara
Vora d’estanquïtat
Visor
Mascareta interior
Arnès de cap
Peça de connexió o portafiltre
Vàlvula d’exhalació
Vàlvula d’inhalació de la
mascareta interior
Vàlvula d’inhalació
Mambrana fònica
Cinta de transport
Ulleres
Filtre
Tub de respiració

Selecció i adquisició de nous equips de protecció individual

1
2
3
4
5
6

Cos de la mascareta
Arnès de cap
Pinça nasal
Vàlvula d’exhalació
Vàlvula d’inhalació
Filtre

B. INDEPENDENTS DEL MEDI AMBIENT (EQUIPS AÏLLANTS)
Proporcionen protecció tant en atmosferes contaminades com en situació de deficiència d’oxigen. Es
fonamenten en el subministrament d’un gas no contaminat respirable (aire o oxigen). Els principals tipus
són:
 No autònoms
 De mànega
- Sense assistència
- Assistits manualment
- Assistits amb ventilador
 Amb línia d’aire comprimit
- De flux continu
- A demanda
- A demanda, de pressió positiva


Autònoms
 De circuit obert
- D’aire comprimit
- D’aire comprimit, a demanda amb pressió positiva
 De circuit tancat
- D’oxigen comprimit
- D’oxigen líquid
- De generació d’oxigen

PROTECCIÓ. FACTOR DE PROTECCIÓ
El paràmetre definitori de l’eficiència del equip és el factor de protecció.
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El factor de protecció descriu la relació entre la concentració d’un agent nociu en l’aire ambiental i la
concentració en l’aire respirat per l’usuari d’un equip de protecció respiratòria. La concentració de l’agent
nociu en l’aire respirat és deguda a diferents causes:
-

la penetració de l’aire ambiental a través del filtre
la falta d’estanquitat de la vàlvula d’exhalació
la connexió entre el filtre i el portafiltres i de tota la resta de elements d’unió entre les diferents peces de
l’equip
l’ajust deficient de l’adaptador facial a la cara de l’usuari

Com més gran sigui el factor de protecció, més gran serà la protecció respiratòria aconseguida.
Per escollir l’equip de protecció de les vies respiratòries adequat per a un ús concret cal determinar, a part
del factor de protecció, la concentració d’agent nociu a l’aire ambiental.
Quan es vulgui obtenir la concentració màxima a què es pot utilitzar l’equip, cal multiplicar el factor de
protecció per a un aparell respiratori concret per la concentració constant d’agent nociu a l’aire ambiental.
Els equips de protecció respiratòria han de protegir, segons la seva forma d’actuació, dels riscos següents:


Amenaça de les vies respiratòries per accions externes
- Riscos tèrmics (esquitxades de metall fos, flames, guspires…)
- Riscos químics (pols, fums, boires, gasos, vapors…)
- Riscos per contaminació (partícules radioactives, gasos radioactius…)
- Riscos per manca d’oxigen a l’aire respirable



Amenaça de la persona per acció a través de les vies respiratòries
- Riscos biològics (bacteris, virus…)



Riscos per a la salut o molèsties vinculats a l’ús d’equips de protecció respiratòria
- Riscos per incomoditat en el treball vinculats a l’ús d’equips de protecció respiratòria (mida, pes,
resistència a la respiració, microclima sota la màscara…)
- Riscos per elecció i utilització errònies, embrutiment, desgast, deteriorament i envelliment
- Riscos relacionats amb les característiques particulars de l’usuari
- Riscos condicionats per l’entorn (calor, fred, humitat…)

MARCATGE

Els protectors respiratoris han d’anar marcats amb els següents elements:

Marca “CE” (segons el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual)

Nom, marca registrada o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o representant autoritzat

Tipus i classe
 Número de la norma harmonitzada aplicada per a l’avaluació de la seva conformitat amb les exigències
essencials de salut i seguretat

Any de fabricació i data de caducitat
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ELECCIÓ. RECOMANACIONS
1. Abans d’adquirir els equips de protecció cal completar la taula de riscos a fi de disposar d’un criteri
més acurat.
2. Cal tenir en compte el fullet informatiu del fabricant, el qual ha d'incloure totes les dades útils
referents a:
- Nom i adreça del fabricant o representant autoritzat
- Talles disponibles
- Factor de protecció
- Explicació de les marques
- Emmagatzematge
- Ús, manteniment, neteja i desinfecció
- Data o termini de caducitat
- Etc.
3. En escollir un equip és necessari considerar dos factors:
a. Aspecte tècnic: cal escollir l’equip adequat als riscos existents, observats en l'anàlisi de riscos.
b. Aspecte ergonòmic: entre els equips que satisfan l’aspecte tècnic cal escollir el que millor s’adapti
a les característiques personals de l’usuari. Quant a això, les característiques més importants que
han de reunir els aparells són:
Poca pèrdua de la capacitat visual i auditiva
Menor pes possible
Arnès de cap amb sistema d’ajust còmode per a condicions de treball normals
Les parts de l’adaptador facial que estiguin en contacte amb la cara de l’usuari han de ser de
material tou
El material de l'adaptador facial no ha de provocar irritacions cutànies
Filtre d’ajust correcte i de dimensions reduïdes
L’equip ha de dificultar el mínim possible la respiració de l’usuari
4. Els equips de protecció respiratòria estan dissenyats per ser utilitzats durant períodes de temps
relativament curts. Com a regla general, no s’hi ha de treballar durant més de dues hores seguides. En
el cas d’equips lleugers, o quan es fan treballs lleugers amb interrupcions entre les diferents tasques,
l’equip es pot utilitzar durant un període més llarg.
5. Abans de fer servir un filtre cal mirar la data de caducitat que porta impresa i comprovar que tingui un
estat de conservació perfecte.
6. Una persona qualificada ha d'instruir l’usuari sobre la manera d’utilitzar l’equip de protecció respiratòria.

REFERÈNCIA NORMATIVA
UNE-EN 132:1999
Equips de protecció respiratòria. Definicions de termes i pictogrames
UNE-EN 133:1992
Equips de protecció respiratòria. Classificació
UNE-EN 134:1998
Equips de protecció respiratòria. Nomenclatura dels components
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UNE-EN 136:1998
Equips de protecció respiratòria. Màscares completes. Requisits, assajos, marcatge
UNE-EN 140:1999
Equips de protecció respiratòria. Mitges màscares i quarts de màscara. Requisits, assajos, marcatge
UNE-EN 371:1993
Dispositius de protecció respiratòria. Filtres AX per a gasos i filtres combinats contra compostos orgànics de
baix punt d’ebullició. Requisits, assaig, marcatge
UNE-EN 372:1993
Dispositius de protecció respiratòria. Filtres SX per a gasos i filtres combinats contra certs compostos
denominats específicament de baix punt d’ebullició. Requisits, assaig, marcatge
UNE-EN 405:1993
Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i
les partícules. Requisits, assaig, marcatge
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GUIA DE SELECCIÓ D’EPI: PROTECTORS AUDITIUS
INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER A L’AVALUACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(segons l’annex IV del Reial decret 773/1997)

PROTECTORS DE L'OÏDA
Riscos que s'han de cobrir
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Acció del soroll.

Soroll continu.
Soroll sobtat.

Atenuació acústica suficient per a
cada situació sonora.

Accions tèrmiques.

Projeccions de gotes de metall,
per exemple en soldar.

Resistència als productes fosos o
incandescents.

79

Selecció i adquisició de nous equips de protecció individual

Riscos deguts a l'equip
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Confort d'ús insuficient:
Massa voluminós.
Massa pressió.
Augment de la transpiració i
manteniment en posició
insuficient.

Disseny ergonòmic:
Volum.
Esforç i pressió d'aplicació.
Adaptabilitat individual.

Limitació de la
capacitat de
comunicació acústica.

Deteriorament de la intel·ligibilitat
de la paraula, del reconeixement
dels senyals, del reconeixement
dels sorolls informatius en relació
amb el treball i de la localització
direccional.

Variació de l'atenuació amb la
freqüència i reducció de les
potències acústiques.
Possibilitat de reemplaçar els
auriculars amb taps per a les
orelles.
Elecció amb una prova auditiva
prèvia.
Utilització d'un protector
electroacústic apropiat.

Accidents i perills per a
la salut.

Mala compatibilitat.
Falta d' higiene.
Materials inadaptats.
Arestes vives.
Enganxada dels cabells.
Contacte amb cossos
incandescents.
Contacte amb la flama.

Qualitats dels materials.
Facilitat de manteniment,
possibilitat de substitució de les
orelleres per auriculars i utilització
de taps de rebuig per a les orelles.
Limitació del diàmetre de les fibres
minerals dels taps per a les
orelles.
Arestes i angles arrodonits.
Eliminació dels elements que
poden produir pessigades.
Resistència a la combustió i la
fusió.
Ininflamabilitat i resistència a la
flama.

Alteració de la funció
protectora a causa de
l'envelliment.

Intempèrie, condicions ambientals,
neteja i utilització.

Resistència de l'equip a les
agressions industrials.
Manteniment de la funció
protectora durant tota la vida de
l'equip.
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Riscos deguts a la utilització de l'equip

Riscos
Eficàcia protectora
insuficient.

Origen i forma dels riscos
Mala elecció de l'equip.

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de
l'equip (ex.: classes de
protecció, marca corresponent a
una utilització específica).
Elecció de l'equip en funció dels
factors individuals del l'usuari.

Mala utilització de l'equip.

Utilització apropiada de l'equip i
coneixement del risc.
Respecte a les indicacions del
fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant.
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GUIA D’ADQUISICIÓ D’EPI: PROTECTORS AUDITIUS

PROTECTORS AUDITIUS

Senyalització homologada

La utilització de la protecció auditiva establerta al Reial decret 1316/89, sobre la protecció dels treballadors
davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant la feina, indica que s’ha de proveir de protectors
auditius els treballadors que ho sol·licitin quan el seu lloc de treball estigui sotmès a un nivell diari equivalent
comprès entre 80 dBA i 85 dBA, i que el proveïment és obligatori a partir dels 85 dBA.

TIPUS


Orelleres
Consisteixen en uns casquets que cobreixen les orelles i que
s’adapten al cap mitjançant coixinets tous. Generalment estan
farcides d’escuma plàstica o líquid. Els casquets es folren
normalment amb un material que absorbeixi el so. S’uneixen
entre si amb una banda de pressió (arnès), generalment de metall
o plàstic. A vegades es fixa a cada casquet, o a l’arnès a prop
dels casquets, una cinta flexible. Aquesta cinta s’utilitza per
sostenir els casquets quan l’arnès es porta a la nuca o sota la
barbeta.



Orelleres acoblades a un casc
Consisteixen en uns casquets units a uns braços fixats a un casc de seguretat industrial. Són regulables
de tal manera que es poden col·locar sobre les orelles quan és necessari.



Taps
Són protectors auditius que s’introdueixen en el canal auditiu o en
la cavitat de l’orella per bloquejar-ne l’entrada. A vegades estan
proveïts d’un cordó interconnector o d’un arnès.
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Cascos antisoroll
Són uns cascos que recobreixen l’orella i també una gran part del cap. Permeten reduir, també, la
transmissió d’ones acústiques aèries a la cavitat craniana, amb la qual cosa disminueixen la conducció
òssia del so a l’oïda interna.



Altres tipus
- Protectors dependents del nivell: estan concebuts per proporcionar una protecció que augmenta a
mesura que el nivell sonor creix.
- Protectors per a la reducció activa del soroll (protectors ANR): són protectors auditius que
incorporen circuits electroacústics destinats a suprimir parcialment el so d’entrada a fi de millorar la
protecció de l’usuari.
- Orelleres de comunicació: aquestes orelleres, associades a equips de comunicació, necessiten un
sistema aeri o per cable mitjançant el qual poder transmetre senyals, alarmes, missatges, etc.

PROTECCIÓ
Els protectors auditius han de protegir dels riscos següents:





Riscos deguts al soroll (nivell sonor, freqüència, etc.)
Riscos deguts a una identificació insuficient dels senyals i a una comprensió insuficient de les paraules
Riscos tèrmics (treballs de soldadura, etc.)
Riscos deguts a la mala adaptació dels protectors auditius (pes, pressió, adaptació, etc.).

MARCATGE
Els protectors auditius han d’anar marcats amb els següents elements:






Marca “CE” (segons el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual)
Marca o identificació del fabricant
Número de la norma harmonitzada aplicada per a l’avaluació de la seva conformitat amb les exigències
essencials de salut i seguretat.
Nom o referència del model
Data de fabricació (almenys el trimestre i l’any)

ELECCIÓ. RECOMANACIONS
1. Abans d’adquirir els equips de protecció cal completar la taula de riscos a fi de disposar de un criteri
més acurat.
2. Cal tenir en compte el fullet informatiu del fabricant, el qual ha d’incloure totes les dades útils
referents a:
- Nom i adreça del fabricant o representant autoritzat
- Designació dels protectors auditius (nom comercial o codi)
- Nom de la norma europea
- Classes de protecció
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-

Explicació de les marques
Emmagatzematge
Ús, manteniment, neteja i desinfecció
Data o termini de caducitat
Etc.

3. L’ús d’un protector auditiu no ha de minvar la percepció de la parla, dels senyals de perill o de qualsevol
altre so o senyal necessari per la realització correcta de l’activitat pròpia.
4. Cal utilitzar els taps auditius per a un ús continu, en particular en ambients calorosos i humits, o quan
s’hagin de portar juntament amb ulleres o altres protectors.
5. Les orelleres o els taps units per una banda, convé fer-los servir en cas d’usos intermitents.
6. Cal usar cascos antisoroll, o la combinació de taps i orelleres, en el cas d’ambients extremament
sorollosos.

CONCEPTES BÀSICS







Nivell de pressió sonora: proporciona la relació entre la pressió sonora i una pressió sonora de
referència. Es mesura amb un sonòmetre. Si es fa servir un filtre de ponderació A, s’obté el nivell de
pressió sonora ponderat A (LA), mentre que, si es fa servir un filtre de ponderació C, s’obté el nivell de
pressió sonora ponderat C (LC). Si el sonòmetre s’utilitza sense filtre s’obté una resposta lineal o plana.
Nivell sonor continu equivalent: és el nivell de soroll constant amb el mateix contingut d’energia; en
conseqüència, produiria el mateix dany auditiu potencial que el nivell sonor variable.
Índex harmònic: diferència entre els nivells de pressió sonora amb ponderacions C i A: LC - LA.
Nivell de pic: nivell de pressió sonora màxim a què està exposat un treballador (Lmàx).
Nivell habitual de pressió sonora: nivell de pressió sonora ponderada A produït per una exposició sonora
rebuda en una jornada única de 24 hores.

REFERÈNCIA NORMATIVA
UNE EN 352-1:1994
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaig. Part 1: Orelleres
UNE EN 352-2:1994
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaig. Part 2: Taps
UNE EN 458:1993
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, utilització, precaucions d’ús i manteniment.
Document guia
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GUIA DE SELECCIÓ D’EPI: ROBA DE PROTECCIÓ

INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER A L’AVALUACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(segons l’annex IV del Reial decret 773/1997)

ROBA DE PROTECCIÓ
Riscos que s'han de cobrir
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Accions generals.

Per contacte.
Desgast degut a la utilització.

Protecció del tronc.
Resistència a l'esquinçada,
allargament i resistència al
començament de l'esquinçada.

Accions mecàniques.

Per abrasius de decapatge,
objectes punxeguts i tallants.

Resistència a la penetració.

Accions tèrmiques.

Productes ardents, freds, o a
temperatura ambient.
Contacte amb les flames per
treballs de soldadura.

Aïllament davant el fred o la calor i
manteniment de la funció
protectora.
Incombustibilitat i resistència a la
flama.
Protecció i resistència a la radiació
i a les projeccions de metalls en
fusió.

Acció de l'electricitat.

Tensió elèctrica.

Aïllament elèctric.

Accions químiques.

Danys deguts a accions
químiques.

Estanquitat i resistència a les
agressions químiques.

Accions de la humitat.

Penetració d'aigua.

Permeabilitat a l'aigua.

Falta de visibilitat.

Percepció insuficient.

Color viu i retrorreflexió.

Contaminació.

Contacte amb productes
radioactius.

Estanquitat, aptitud per a la
descontaminació i resistència.
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Riscos deguts a l'equip
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Confort d'ús insuficient.

Disseny ergonòmic:
Dimensions, progressió de les
mides, volum de superfície, confort
i permeabilitat al vapor d'aigua.

Accidents i perills per a
la salut.

Mala compatibilitat.
Falta d'higiene.
Adherència excessiva.

Qualitat dels materials.
Facilitat de manteniment.

Alteració de la funció
de protecció a causa
de l'envelliment.

Intempèrie, condicions ambientals,
neteja i utilització.

Resistència de l'equip a les
agressions industrials.
Manteniment de la funció
protectora durant tota la utilització.
Conservació de les dimensions.

Riscos deguts a la utilització de l'equip
Riscos

Eficàcia protectora
insuficient.

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Mala elecció de l'equip.

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de
l'equip (ex.: classes de
protecció, marca corresponent a
una utilització específica).
Elecció de l'equip en funció dels
factors individuals de l'usuari.

Mala utilització de l'equip.

Utilització apropiada de l'equip i
coneixement del risc.
Respecte a les indicacions del
fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant.
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ARMILLES SALVAVIDES PER A LA INDÚSTRIA
Riscos que s'han de cobrir
Riscos
Ofegament.

Origen i forma dels riscos
Caiguda a l'aigua d'una persona
vestida amb roba de treball,
eventualment sense
coneixement o privada de les
seves capacitats físiques.

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Flotabilitat suficient.
Capacitat de tornar a la posició
estable, fins i tot en cas
d'inconsciència del portador.
Temps d'inflament.
Posada en marxa del dispositiu
d'inflament automàtic.
Francbordo (manteniment de la
boca i el nas fora de l'aigua).

Riscos deguts a l'equip
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l’elecció i la utilització de l'equip

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Molèsties degudes a les
dimensions o a formes no
apropiades.

Disseny ergonòmic que no
restringeix la visió, la respiració o
els moviments del portador i
disposició correcta dels òrgans
de maniobra.

Accidents i perills per a
la salut.

Pèrdua de l'armilla en caure a
l'aigua.

Disseny de l'armilla
(manteniment en posició).

Deteriorament de l'armilla durant
la seva utilització.

Resistència a les agressions
mecàniques (xoc, aixafament,
perforació o sobrepressió).

Alteració de la funció del sistema
d'inflament.

Manteniment de la funció de
seguretat en totes les
condicions d'ús.
Característiques del gas
d'ompliment (volum de la càrrega
de gas, innocuïtat).
Eficàcia del dispositiu
d'inflament automàtic (també
després d'un període
d'emmagatzematge important).
Possibilitat d’activació manual.
Existència d'un dispositiu bucal
d'inflament accessible al
portador fins i tot quan té posada
l'armilla.
Instruccions d'ús sumàries
gravades de manera indeleble
en l'armilla.
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Alteració de la funció
de protecció a causa
de l'envelliment.

Intempèrie, condicions ambientals,
neteja i utilització.

Resistència a les agressions
químiques, biològiques i
físiques: aigua de mar,
detergents, hidrocarburs,
microorganismes (bacteris,
floridures).
Resistència a les agressions
climàtiques: condicionaments
tèrmics, humitat, pluja, projeccions
d’aigua i radiació solar.
Resistència dels materials
constituents i de les cobertes de
protecció: esquinçaments, abrasió,
inflamabilitat i projecció de metalls
en fusió (soldadura).

Riscos deguts a la utilització de l'equip
Riscos
Eficàcia protectora
insuficient.

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Mala elecció de l'equip.

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de
l'equip (ex.: classes de
protecció, marca corresponent a
una utilització específica).
Elecció de l'equip en funció dels
factors individuals de l'usuari.

Mala utilització de l'equip.

Utilització apropiada de l'equip i
coneixement del risc.
Respecte a les indicacions del
fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant.
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GUIA D’ADQUISICIÓ D’EPI: ROBA DE PROTECCIÓ

ROBA DE PROTECCIÓ

Senyalització homologada

TIPUS
En general, hi ha tipus de roba de protecció davant:


Riscos del tipus mecànic
Protegeix d’agressions mecàniques com punxades, talls, impactes, etc. Els materials de què està
formada aquesta roba són el Kevlar®, les fibres sintètiques, etc.



La calor i/o el foc
Protegeix d’agressions tèrmiques en les seves variants, com poden ser flames, transmissions de calor
(convectiva, radiant i conductiva), projeccions de materials calents i/o en fusió, etc.
Segons les característiques de protecció d’aquest tipus de roba, s’estableixen els següents paràmetres i
nivells de prestació corresponents:
NIVELLS DE PRESTACIÓ
(de menor a major protecció)

PROTECCIÓ
Propagació limitada de la flama

de 0 a 1

Resistència a la calor convectiva

d’1 a 5

Resistència a la calor radiant

d’1 a 4

Resistència a l’esquitxada d’alumini fos

d’1 a 3

Resistència a l’esquitxada de ferro fos

d’1 a 3
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Risc químic
Aquest tipus de roba presenta la particularitat que els materials de què està feta són específics per al
compost químic davant el qual es busca la protecció. Així, per a cada parella material de roba/producte
químic, és necessari fixar els nivells de protecció (1 indica la protecció mínima i 6, la màxima).
Per a la roba de protecció davant d’aquest risc s’estableix la classificació següent:
TIPUS

PROTECCIÓ
Hermètics a productes químics gasosos o en forma de vapor. Cobreixen tot el
cos, i inclouen guants, botes i equip de protecció respiratòria.

Tipus 1
Tipus 1 a Porten l’equip de protecció respiratòria dins.
Tipus 1 b Porten l’equip de protecció respiratòria a l’exterior.
Tipus 1 c Van connectats a una línia d’aire respirable.
Tipus 2

Són com els tipus 1c, però les costures no són estanques. Tots estan constituïts
per materials no transpirables i amb resistència a la permeabilitat.

Tipus 3

Tenen connexions hermètiques a productes químics líquids en forma de raig a
pressió. Tots estan constituïts per materials no transpirables i amb resistència a
la permeabilitat.

Tipus 4

Tenen connexions hermètiques a productes químics líquids en forma d’esprai.
Poden estar constituïts per materials transpirables o no, però han d’oferir
resistència a la permeabilitat.

Tipus 5

Tenen connexions hermètiques a productes químics en forma de partícules
sòlides. Estan confeccionats amb materials transpirables i el nivell de prestació
es mesura per la resistència a la penetració de partícules sòlides.

Tipus 6

Ofereixen protecció limitada davant de petites esquitxades de productes químics
líquids. Estan confeccionats amb materials transpirables i el nivell de prestació
es mesura per la resistència a la penetració de líquids.



Fred i intempèrie
Aquest tipus de roba es fabrica habitualment amb materials tèxtils naturals o sintètics recoberts d’una
capa de material impermeable (PVC o poliuretans) o bé sotmesos a algun tractament per aconseguir
una protecció específica.



Radiacions (no ionitzants i ionitzants)
 Per a radiacions no ionitzants es fan servir teixits amb alta conductivitat elèctrica i dissipació
estàtica.
Per a radiacions ionitzants s’utilitzen robes impermeables conjuntament amb materials que actuen com
a blindatge.
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D’alta visibilitat
La protecció s’aconsegueix mitjançant materials fluorescents o amb característiques de retrorreflectivitat
adequades. N’hi ha de tres classes, i és la classe 3 la que ofereix les característiques de visibilitat més
grans i la classe 1, les menors.



Riscos elèctrics i antiestàtica
En baixa tensió s’utilitza fonamentalment el cotó o les barreges de cotó i polièster, mentre que en alta
tensió s’utilitza roba conductora.
La roba antiestàtica s’utilitza en situacions en què les descàrregues elèctriques degudes a l’acumulació
d’electricitat estàtica en la roba poden resultar altament perilloses (atmosferes explosives i deflagrants).
Per confeccionar-la es fan servir robes conductives, com teixits de polièster i microfibres d’acer
inoxidable, fibres sintètiques amb nucli de carboni, etc.

NIVELLS DE PRESTACIÓ
Els nivells de prestació són uns números que indiquen categories o rangs de prestació directament
relacionats amb els resultats dels assaigs continguts en les normes tècniques destinades a l’avaluació de la
conformitat de la roba de protecció. En conseqüència, constitueixen uns indicadors del grau de protecció
ofert per la roba.
La roba de protecció ha de protegir, segons la seva forma d’actuació, dels riscos següents:


Lesions del cos per agressions externes
- Riscos mecànics (objectes tallants…)
- Riscos tèrmics (calor, fred, esquitxades de metall fos, flames, guspires…)
- Riscos químics (àcids, bases, dissolvents, gasos, pols…)
- Riscos elèctrics (contacte amb conductors elèctrics i descàrregues electrostàtiques)
- Riscos per radiacions, contaminació (raigs X, raigs UV i substàncies radioactives)
- Riscos biològics (agents patògens…)



Riscos per a la salut o molèsties vinculats a l’ús d’equips de protecció respiratòria
- Riscos per incomoditat en el treball vinculats a l’ús de roba de protecció.

MARCATGE

La roba de protecció ha d’anar marcada amb els següents elements:






Marca “CE” (segons el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual)
Nom, marca registrada o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o representant autoritzat
Denominació del tipus de producte (nom comercial o codi que permeti identificar el producte amb la
gamma del fabricant o el seu representant autoritzat)
Talla
Número de la norma harmonitzada aplicada per a l’avaluació de la seva conformitat amb les exigències
essencials de salut i seguretat
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Pictogrames i, si s’han d’aplicar, nivells de prestació.
Etiqueta de manteniment

Els pictogrames corresponents als diferents tipus de riscos són:



Peces mòbils

Fred

Motoserra

Contaminació radioactiva





Calor i foc

Mal temps







Calor i foc

Baixa visibilitat






Descàrregues
electrostàtiques

1

3

2

2

1

Nivells de prestació

Resistència a l’esquitxada de ferro fos
Resistència a l’esquitxada d’alumini fos
Resistència a la calor radiant
Resistència a la calor convectiva
Resistència a la propagació limitada de la flama
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ELECCIÓ. RECOMANACIONS
1. Abans d’adquirir els equips de protecció cal completar la taula de riscos a fi de disposar d’un criteri
més acurat.
2. Cal tenir en compte el fullet informatiu del fabricant, el qual ha d’incloure totes les dades útils
referents a:
- Nom i adreça del fabricant o representant autoritzat
- Talles disponibles
- Classes de protecció
- Explicació de les marques
- Ús, manteniment, neteja i desinfecció
- Data o termini de caducitat
- Etc.
3. En la roba de protecció per a treballs amb maquinària, els finals de la màniga i el cuixot s’han de poder
ajustar bé al cos, i els botons i les butxaques han d’estar coberts.
4. La roba de soldador ofereix protecció contra les esquitxades de metall fos, el contacte breu amb les
flames i la radiació ultraviolada. Acostuma a ser de fibres naturals amb tractaments ignífugs, o bé de
cuiro resistent a la calor.

REFERÈNCIA NORMATIVA
UNE EN 340:1993
Roba de protecció. Requisits generals
UNE-ENV ISO 11079:1998
Avaluació d’ambients freds. Determinació de l’aïllament exigit per a la roba
UNE-EN 1073-1:1998
Roba de protecció contra la contaminació radioactiva. Part 1: Requisits i mètodes d’assaig de la roba de
protecció ventilada contra la contaminació radioactiva sota la forma de partícules
UNE-EN 1149-1:1996
Roba de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 1: Resistivitat superficial (requisits i mètodes d’assaig).
UNE-EN 60895
UNE-EN 60895:1998
Roba conductora per a treballs en tensió de fins a 800 kV de tensió nominal en corrent altern
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GUIA DE SELECCIÓ D’EPI: SISTEMES ANTICAIGUDES
INDICACIONS NO EXHAUSTIVES PER A L’AVALUACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(segons l’annex IV del Reial decret 773/1997)

PROTECTORS CONTRA CAIGUDES
Riscos que s'han de cobrir
Riscos
Impacte.

Origen i forma dels riscos
Caiguda d'alçada.
Pèrdua de l'equilibri.

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Resistència i aptitud de l'equip i
del punt d'enganxament
(ancoratge).

Riscos deguts a l'equip
Riscos

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l'elecció i la utilització de l'equip

Incomoditat i molèsties
en treballar.

Disseny ergonòmic insuficient.
Limitació de la llibertat de
moviments.

Disseny ergonòmic:
Mode de construcció.
Volum.
Flexibilitat.
Facilitat de col·locació.
Dispositiu de pressió amb
regulació automàtica
longitudinal.

Accidents i perills per a
la salut.

Tensió dinàmica exercida sobre
l'equip i l'usuari durant la frenada
de la caiguda.

Aptitud de l'equip:
Repartiment dels esforços de
frenada entre les parts del cos
que tinguin certa capacitat
d'absorció.
Reducció de la força de frenada.
Distància de frenada.
Posició de la sivella de fixació.

Moviment pendular i xoc lateral.

Punt d’enganxament per damunt
del cap i enganxament en altres
punts (ancoratges).

Càrrega estàtica en suspensió
exercida per corretges.
Ensopegada en el dispositiu
d'enllaç.

Disseny de l'equip (repartiment de
forces).
Dispositiu d'enllaç curt, per
exemple reductor de corretja, i
dispositiu anticaigudes.

Alteració de la resistència
mecànica relacionada amb la
intempèrie, les condicions
ambientals, la neteja i la utilització.

Resistència a la corrosió.
Resistència de l'equip a les
agressions industrials.
Manteniment de la funció de
protecció durant tota la utilització.

Alteració de la funció
de protecció a causa
de l'envelliment.
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Riscos deguts a la utilització de l'equip
Riscos
Eficàcia protectora
insuficient.

Origen i forma dels riscos

Factors que s'han de tenir en compte des
del punt de vista de la seguretat per a
l’elecció i utilització de l'equip

Mala elecció de l'equip.

Elecció de l'equip en funció de la
naturalesa i la importància dels
riscos i condicionaments
industrials:
Respecte a les indicacions del
fabricant (instruccions d'ús).
Respecte al marcatge de
l'equip (ex.: classes de
protecció, marca corresponent a
una utilització específica).
Elecció de l'equip en funció dels
factors individuals de l'usuari.

Mala utilització de l'equip.

Utilització apropiada de l'equip i
coneixement del risc.
Respecte a les indicacions del
fabricant.

Brutícia, desgast o deteriorament
de l'equip.

Manteniment en bon estat.
Controls periòdics.
Substitució oportuna.
Respecte a les indicacions del
fabricant.
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GUIA D’ADQUISICIÓ D’EPI: PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES

PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES

Senyalització homologada

Un sistema anticaigudes s’ha de dissenyar i fabricar de tal manera que:










En les condicions d'ús previstes per a les quals es destina, l'usuari pugui desenvolupar normalment
l'activitat que l’exposa a un risc disposant d’una protecció de tipus adequat i d’un nivell tan alt com sigui
possible.
No generi riscos ni d'altres factors de molèstia en les condicions previstes per a l'ús.
Es pugui col·locar de la manera més fàcil possible sobre l'usuari en la posició adequada i mantenir-s’hi
durant el temps d'ús previst, tenint en compte els factors ambientals, els moviments que caldrà fer i les
postures.
Sigui el més lleuger possible, sense perjudici de la solidesa de construcció ni de la seva eficàcia.
Després d'haver-se ajustat, no es pugui desajustar independentment de la voluntat de l'usuari en les
condicions d'ús previstes.
Quan s'utilitzi en les condicions d'ús previstes, la desnivellació del cos ha de ser el més petita possible
per evitar qualsevol xoc amb un obstacle.
Després de la parada ha d’assegurar una posició correcta de l’usuari que li permeti, donat el cas,
esperar el socors.

No s’han d’utilitzar com sistemes anticaigudes un arnès anticaigudes i un element d'amarratge, sense
absorbidor d'energia.
La persona encarregada del muntatge d’un sistema anticaigudes o d’un subsistema de connexió destinat a
parar les caigudes s’ha d’assegurar que els components i els elements que s’utilitzaran en el sistema
anticaigudes hagin demostrat que satisfan els requisits d'assaig. També s’ha d’assegurar que, en un
sistema anticaigudes, un component sigui compatible amb qualsevol altre component que s’hi pugui
connectar.
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TIPUS
HI ha diferents tipus de sistemes de protecció contra caigudes d’alçada. Alguns dels més utilitzats són els
següents:










Cinturons de subjecció
Arnès anticaigudes
Dispositius anticaigudes retràctils
Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge rígida
Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge flexible
Connectors
Elements d’amarratge
Absorbidors d’energia
Dispositius d’ancoratge

A continuació es descriuen algunes de les característiques més importants dels sistemes anteriorment
esmentats.

CINTURONS DE SUBJECCIÓ
Cinturó de seguretat utilitzat per sostenir l’usuari en un punt d’ancoratge i eliminar així la possibilitat de
caiguda lliure durant la feina. Està constituït almenys per una faixa i un o més elements d’amarratge.
Existeixen dos variants:
Tipus 1:
Tipus 2:

Cinturó de subjecció proveït d’una zona de connexió.
Cinturó de subjecció proveït de dues zones de connexió.

Se selecciona el cinturó de subjecció quan el propòsit és mantenir un treballador en alçada, i no s’utilitza mai
com a dispositiu per aturar caigudes d'alçada.
S'utilitza com a sistema de subjecció destinat a sostenir el treballador en alçada i a impedir-ne la caiguda
lliure. Un sistema de subjecció no s’ha d’utilitzar per aturar les caigudes; s’ha d’utilitzar únicament en treballs
en què no es facin desplaçaments apreciables, sense possibilitat de caiguda lliure, o en treballs que es
limitin a desplaçaments horitzontals, verticals i oblics de l’usuari, en el quals es poden fer servir sistemes
auxiliars d’ancoratge mòbil.
Sistema de subjecció:
Està constituït per uns components connectats entre si per formar un equip complet per a subjecció en el
treball.
Els sistemes de subjecció són utilitzats en treballs en alçada sobre pals o sobre d'altres estructures en
posició de subjecció, i permeten al treballador tenir les mans lliures mentre treballen. No està previst utilitzarlos per aturar caigudes.
Element d’amarratge de subjecció:
Component que permet unir el cinturó de subjecció a una estructura.
L’element d’amarratge de subjecció ha d'estar equipat amb un sistema d'ajust de longitud i, en
circumstàncies normals, ha de tenir una longitud màxima de 2 m. Quan això és impossible, la longitud s’ha
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de mantenir en el valor mínim compatible amb el manteniment de la protecció que l'equip ha de proporcionar
al treballador.
Per reduir la probabilitat d’una obertura involuntària, els ganxos i els mosquetons de l’extrem lliure de
l'element d'amarratge de subjecció han de ser de tancament automàtic i de blocatge automàtic. Només
s’han de poder obrir fent, com a mínim, dues operacions consecutives i deliberades.

Cinturó de subjecció amb element d’amarratge de subjecció connectat a dos elements
d’enganxament (segons norma UNE-EN 358)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sivella
Banda de cintura
Recolzament dorsal
Element d’enganxament
Connector (ganxo)
Element d’amarratge de subjecció
Sistema d’ajust de la longitud
Extrem de l’element d’amarratge
Connector

Cinturó de subjecció amb element d’amarratge incorporat (segons norma UNE-EN 358)

1
2
3
4
5
6
7
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Sivella
Banda de cintura
Recolzament dorsal
Element d’enganxament
Connector (ganxo)
Element d’amarratge de subjecció
Sistema d’ajust de la longitud
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ARNÈS ANTICAIGUDES
S’ha de triar aquest equip de protecció individual sempre que hi hagi un risc de caiguda d’alçada que no es
pugui protegir mitjançant sistemes de protecció col·lectiva.
Quan hi ha risc de caiguda d’alçada sempre s’ha d'utilitzar arnès, i no cinturó de subjecció.
Els arnesos anticaigudes s’utilitzen disposats i ajustats al cos d’una persona per subjectar-la durant una
caiguda i després de l'aturada.

Arnès anticaigudes:
Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d’un sistema anticaigudes.
L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i d'altres elements, disposats i
ajustats de manera adequada sobre el cos d’una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de
la parada.
Bandes principals / bandes secundàries:
Les bandes principals són les bandes d’un arnès anticaigudes que sostenen el cos o exerceixen una pressió
sobre el cos durant la caiguda i després de la parada. La resta de les bandes són bandes secundàries.
Les bandes i els fils de costura d’un arnès anticaigudes han d'estar fabricats amb fibres sintètiques que
tinguin característiques equivalents a les de les fibres de poliamida i de polièster. Les bandes no han de
deixar la posició prevista i no s’han d'afluixar.
Ha de ser possible sotmetre tot l'arnès anticaigudes a una inspecció visual, fins i tot si està incorporat a la
roba de treball. Totes les sivelles de seguretat (és a dir, les que no s'utilitzen per l'ajust) han d'estar
projectades de forma que només es puguin connectar de manera correcta. Si es poden connectar de
diverses maneres, cada possible mètode de connexió ha de complir els requisits exigits pel que fa a
comportament i resistència.
Exemple d’arnès anticaigudes (segons norma UNE-EN 361)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Tirant
Banda secundària
Banda subglútia (banda
principal)
Banda de cuixa
Recolzament dorsal per a
subjecció
Element d’ajustament
Element d’enganxament de
l’anticaigudes
Sivella
Marcat
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DISPOSITIUS ANTICAIGUDES RETRÀCTILS
Són dispositius anticaigudes amb una funció de blocatge automàtic i un sistema automàtic de tensió i de
retrocés per l'element de amarratge, és a dir, un element d'amarratge retràctil. Es pot incorporat un element
de dissipació d'energia al mateix dispositiu o a l’element d’amarratge retràctil.
Atès que un dispositiu anticaigudes retràctil es dissenya i s'assaja com a subsistema de connexió complet
destinat a parar una caiguda, un absorbidor d'energia considerat com component separat no s’ha de fixar en
el connector de l’element d'amarratge retràctil.
Un dispositiu anticaigudes retràctil pot constar d’un tambor al voltant del qual s'enrotlla l'element d’amarratge
o d’una politja de retorn amb contrapesos.
L'element d'amarratge retràctil ha de ser un cable metàl·lic, una banda o una corda de fibres sintètiques.
En particular, les instruccions d'ús han d'especificar qualsevol dada útil sobre:
Les característiques exigides a un punt d'ancoratge segur, així com l'espai lliure mínim necessari per
sota de l'usuari, que es pot estimar a partir de la distància de parada mitjana.
La forma adequada de connectar el dispositiu anticaigudes retràctil en el punt d'ancoratge segur.

Exemple de sistema anticaigudes amb dispositiu anticaigudes retràctil (segons norma UNE-EN 363)

1
2
3
4

Punt d’ancoratge
Dispositiu anticaigudes retràctil
Element d’amarratge retràctil
Arnès anticaigudes

DISPOSITIUS ANTICAIGUDES LLISCANTS AMB LÍNIA D’ANCORATGE RÍGIDA
S'utilitzen fixats o incorporats a les escales o a sistemes d'elevació adequadament fixats a estructures
apropiades.
Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d’ancoratge rígida:
Subsistema format per una línia d’ancoratge rígida, un dispositiu anticaigudes lliscant amb blocatge
automàtic que està unit a la línia d’ancoratge rígida i una línia d’amarratge que es fixa en el dispositiu
anticaigudes lliscant. Es pot incorporar un element de dissipació d’energia al dispositiu anticaigudes lliscant,
a l'element d’amarratge o a la línia d’ancoratge.
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Línia d'ancoratge rígida:
Element de connexió especificat per un subsistema amb un dispositiu anticaigudes lliscant.
Exemple: una línia d'ancoratge rígida pot ser un rail o un cable metàl·lic, i es fixa a una estructura de manera
que es limitin els moviments laterals de la línia.
Per tal de limitar els moviments laterals, la línia d'ancoratge rígida s’ha de fixar a una estructura amb els
intervals recomanats, o bé els dos extrems del cable d'ancoratge s’han de fixar a una estructura i el cable ha
d'estar tens.
La línia d'ancoratge s’ha de projectar de manera que només permeti el moviment del dispositiu anticaigudes
lliscant en les direccions especificades i que impedeixi la separació involuntària del dispositiu anticaigudes
de la línia d'ancoratge.
Tots els punts d'enganxament/desenganxament de la línia d'ancoratge rígida han d'estar equipats amb un
topall final per tal d’evitar que el dispositiu anticaigudes lliscant se separi involuntàriament de la línia
d'ancoratge.
L'element d’amarratge pot ser una corda de fibres sintètiques, una banda, un cable metàl·lic o una cadena.
Els dos extrems de l’element d’amarratge han de tenir terminacions adequades. L'element d'amarratge pot
estar incorporat al dispositiu anticaigudes lliscant, i el dispositiu anticaigudes lliscant pot estar equipat amb
un dispositiu d'obertura. Si el dispositiu anticaigudes lliscant està equipat amb un dispositiu d'obertura, ha
d'estar projectat de manera que només es pugui obrir o tancar mitjançant dues accions manuals
consecutives i voluntàries.
Exemple de sistema anticaigudes amb dispositiu anticaigudes amb línia d’ancoratge rígida (segons
norma UNE-EN 363)

1
2
3
4
5
6

Punt d’enganxament/desenganxament/topall final
Línia d’ancoratge rígida
Suport
Dispositiu anticaigudes lliscant
Element d’amarratge
Arnès anticaigudes
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DISPOSITIUS ANTICAIGUDES LLISCANT AMB LÍNIA D'ANCORATGE FLEXIBLE
Dispositiu anticaigudes lliscant amb línia d’ancoratge flexible:
Subsistema format per una línia d’ancoratge flexible, un dispositiu anticaigudes lliscant amb blocatge
automàtic que està unit a la línia d’ancoratge flexible i un element d’amarratge que es fixa en el dispositiu
anticaigudes lliscant. Es pot incorporar un element de dissipació d’energia al dispositiu anticaigudes lliscant,
a l’element d’amarratge o a la línia d’ancoratge.
Línia d'ancoratge flexible:
Element de connexió especificat per un subsistema amb un dispositiu anticaigudes lliscant.
Exemple: una línia d'ancoratge flexible pot ser una corda de fibra sintètica o un cable metàl·lic, i es fixa a un
punt d’ancoratge superior
Una línia d'ancoratge flexible ha d'estar fixada a un punt d'ancoratge superior i ha d'estar equipada amb un
topall final –o bé s’ha de poder equipar– per evitar que el dispositiu lliscant surti involuntàriament de la línia
d'ancoratge.
Els dispositius anticaigudes lliscants no han de funcionar només per inèrcia.
Si un dispositiu anticaigudes lliscant té un blocatge manual, l'extrem inferior de la línia d'ancoratge flexible
s’ha d'assegurar, per exemple, mitjançant un terminal inferior manufacturat fix o mitjançant un llast.
Les línies d'ancoratge metàl·liques flexibles han de tenir un terminal inferior manufacturat fix o un llast en
tots els casos.
Un element d'amarratge pot ser una corda de fibres sintètiques, una banda, un cable metàl·lic o una cadena.
La longitud de l'element d'amarratge, inclòs l’element de dissipació d’energia, no ha d’excedir d’1 m. Els dos
extrems de l'element d'amarratge han de tenir terminacions adequades.
En particular, les instruccions d'ús del fabricant han d'especificar tota la informació pertinent sobre:
Les característiques requerides per un punt d'ancoratge segur i la distància d'ancoratge lliure mínima
necessària sota l'usuari, que és la suma de la distància de parada i la distància suplementària d’1 m.
Aquesta última abasta l'allargament de l’arnès anticaigudes i l'espai lliure sota els peus de l’usuari
després de la parada.
La forma correcta de connectar la línia d'ancoratge amb el dispositiu anticaigudes lliscant en el punt
d'ancoratge segur.
A més, el fabricant ha d’assenyalar que no ha de ser possible substituir els components del sistema.

CONNECTORS
S’utilitzen conjuntament amb un arnès anticaigudes o un cinturó de subjecció i un element d’amarratge
(corda).
Els connectors no han de tenir vores esmolades o rugoses que puguin tallar, desgastar per fricció o danyar
de qualsevol altra manera les cordes o bandes, o ferir l'usuari.
Ganxo:
Connector amb un mecanisme de tancament automàtic i de blocatge automàtic o manual.
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Mosquetó:
Tipus particular de ganxo.
Per reduir la probabilitat d'obertura involuntària, els ganxos i mosquetons han de ser de tancament
automàtic i de blocatge automàtic o manual. Només s’han de poder desenganxare mitjançant dues accions
manuals voluntàries i consecutives, com a mínim.
Si un connector és un component, s'ha de subministrar amb instruccions d'ús. Aquestes instruccions d'ús les
han d’adoptar tots els fabricants: si incorpora el connector a un component, per exemple, un element
d'amarratge, un absorbidor d'energia o un dispositiu anticaigudes.
A més, les instruccions d'ús han d’indicar que els ganxos i mosquetons amb blocatge manual només
s'accepten en els casos en què l'usuari no ha de connectar i retirar el ganxo o el mosquetó moltes vegades
durant la jornada de treball.
Per a la selecció és important verificar que només es poden desenganxar mitjançant dues accions
voluntàries i consecutives, com a mínim. A més, s’ha de verificar que les vores no estan esmolades per
evitar que puguin tallar les cordes o bandes tèxtils.

ELEMENTS D'AMARRATGE
S’utilitzen conjuntament amb un arnès anticaigudes o un cinturó de subjecció i un connector (ganxo o
mosquetó).
Element d’amarratge:
Element de connexió o component d’un sistema. Un element d’amarratge pot ser una corda de fibra
sintètica, un cable metàl·lic, una banda o una cadena.
Els dos extrems d’un element d'amarratge han de tenir terminacions adequades.
La longitud L d’un element de amarratge fix o ajustable, incloent un absorbidor d'energia donat el cas, i els
terminals manufacturats, per exemple connectors o gasses, no ha d'excedir de 2 m.
El dispositiu d'ajust s’ha d'incorporar de tal manera que un element d'amarratge ajustable no pugui superar
una longitud de 2 m. Tots els terminals intermedis de l'element d'amarratge ajustable han de tenir
terminacions adequades.
La selecció ha d’anar en funció de la utilització que es vulgui fer del dispositiu anticaigudes. S'ha de tenir en
compte que la longitud d’un element d'amarratge no ha d'excedir de 2 m.

ABSORBIDORS D'ENERGIA
S’utilitzen normalment incorporats a un sistema anticaigudes.
Absorbidor d’energia:
Component d’un sistema anticaigudes que garanteix la parada segura d’una caiguda d’alçada en condicions
normals d’utilització.
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Si un absorbidor d'energia està incorporat a un element d'amarratge (és a dir, l'absorbidor d'energia no es
pot retirar sense danyar l'element d'amarratge, o sense utilitzar una eina específica), l'element d'amarratge
ha de complir l'apartat 4.2. de la norma UNE-EN 354.
En particular, les instruccions d'ús del fabricant han d'especificar tota la informació pertinent sobre:
Les característiques requerides per un punt d'ancoratge segur i la distància lliure mínima necessària
sota l'usuari, que és la suma de la distància d’aturada i una distància suplementària de 2,5 m. Aquesta
última abasta l'allargament de l'arnès anticaigudes i l'espai lliure sota els peus de l'usuari després de la
parada.
La forma correcta de connectar l'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnès
anticaigudes i a d'altres components d’un sistema anticaigudes.
La major part dels sistemes anticaigudes porten un dispositiu absorbidor d'energia. S’ha de seleccionar el
dispositiu que el fabricant recomani com a més adequat segons el sistema anticaigudes utilitzat. En cas que
el sistema anticaigudes i l'absorbidor d'energia siguin de fabricant diferent, és convenient consultar els
fabricants sobre la seva compatibilitat.

DISPOSITIUS D'ANCORATGE
Són elements o sèries d’elements o components que incorporen un o més punts d'ancoratge.
Element:
És una part d’un component o d’un subsistema. Les cordes, les bandes i cingles, els elements
d’enganxament, els elements d’ajust i les línies d'ancoratge en són exemples.
Component:
És una part d’un sistema comercialitzat pel fabricant, subministrador amb el seu embalatge, marcatge i
instruccions d'ús. Els dispositius de prensió del cos i els elements d’amarratge en són exemples.
Punt d'ancoratge:
És l'element al qual pot ser subjectat un equip de protecció individual després de la instal·lació del dispositiu
d'ancoratge.
Ancoratge estructural:
Element o elements fixats permanentment a una estructura, als quals o la qual és possible subjectar un
dispositiu d’ancoratge o un equip de protecció individual.
Ancoratge estructural terminal:
Ancoratge estructural situat a cada un dels extrems d’una línia d’ancoratge flexible.
Ancoratge estructural intermedi:
Ancoratge estructural suplementari que pot ser necessari entre els ancoratges estructurals terminals.
Línia d’ancoratge:
Línia flexible situada entre ancoratges estructurals a la qual és possible subjectar un equip de protecció
individual.
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Riell d’ancoratge:
Línia rígida situada entre ancoratges estructurals a la qual és possible subjectar un equip de protecció
individual.
Punt d’ancoratge mòbil:
Element mòbil suplementari muntat sobre la línia d’ancoratge o sobre el riell d’ancoratge al qual és possible
subjectar un equip de protecció individual.
Topall de parada:
Peça específica que impedeix que el punt d’ancoratge mòbil o l’equip de protecció individual es desprengui
del dispositiu d’ancoratge.
Enllaç:
Element d’amarratge, absorbidor d’energia o d’altre dispositiu conforme a les especificacions del fabricant,
fixat al punt d’ancoratge mòbil d’una línia d’ancoratge flexible.

Els dispositius d'ancoratge es classifiquen en:
 Classe A
- Classe A1: Inclou els ancoratges estructurals projectats per ser fixats sobre superfícies verticals,
horitzontals i inclinades, com per exemple parets, columnes, etc.
Exemples d’ancoratges estructurals projectats per ser fixats sobre superfícies verticals,
horitzontals i inclinades

1
2

-

Ancoratge estructural
Punt d’ancoratge

Classe A2: Inclou els ancoratges estructurals projectats per ser fixats sobre teulades inclinades.
Exemples d’ancoratges estructurals projectats per ser fixats sobre teulades inclinades
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Classe B: Inclou els dispositius d'ancoratge provisionals transportables.
Exemples de dispositius d’ancoratge provisionals transportables

2 Punt
d’ancoratge



Classe C: Inclou els dispositius d'ancoratge equipats amb línies d'ancoratge flexibles horitzontals.
S’entén per línia d'ancoratge horitzontal la línia que no es desvia de l’horitzontal en més de
15º. Les instruccions han d'incloure la força màxima permissible sobre els ancoratges
estructurals extrems i intermedis.
Exemples de dispositius d’ancoratge equipats amb línies d’ancoratge flexibles horitzontals

1
2



Ancoratge estructural terminal
Ancoratge estructural intermedi

3
4

Punt d’ancoratge mòbil
Línia d’ancoratge

Classe D: Inclou els dispositius d'ancoratge equipats amb riells d'ancoratge rígids horitzontals.
Exemples de dispositius d’ancoratge equipats
amb riells d’ancoratge rígids horitzontals
1
2
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Classe E: Inclou els ancoratges de pes mort utilitzables sobre superfícies horitzontals. Per a la
utilització d’un ancoratge de pes mort s'entén per superfície horitzontal la superfície que no
es desvia de l’horitzontal en més de 5º.
Exemples d’ancoratges de pes mort

1

Punt d’ancoratge

Distància límit a la vora de la teulada
per als ancoratges de pes mort

Per a les classes C i E, el fabricant o instal·lador ha de marcar clarament sobre el dispositiu d'ancoratge, o
ben a prop, els paràmetres següents:
-

El nombre màxim de treballadors que poden connectar-se.
La necessitat de l'ús d'absorbidors d'energia.
L'alçada mínima requerida.

Per als dispositius d'ancoratge de la classe E, s’ha de marcar de forma permanent, sobre l'ancoratge de pes
mort, els tipus de material de construcció i les condicions d'utilització declarades adients pel fabricant.

MARCATGE
Cada component separable de l’equip de protecció contra caigudes ha d’anar marcat de forma clara,
indeleble i permanent mitjançant qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els
materials. El marcatge ha de proporcionar la següent informació:



Marca “CE” (segons el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual)
Número de la norma harmonitzada aplicada per a l’avaluació de la seva conformitat amb les exigències
essencials de salut i seguretat.
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La marca d’identificació, la qual conté:
Les dues últimes xifres de l'any de fabricació, per exemple 92 per al 1992
El nom, la denominació comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del
subministrador autoritzat
El número de lot del fabricant o el número de sèrie del component
Els caràcters d’identificació de la marca d’identificació han de ser visibles i llegibles
Talla
L'any i el mes de fabricació
Data de caducitat, si les prestacions protectores es poden veure afectades significativament per
l’envelliment

ELECCIÓ. RECOMANACIONS
1. Cal tenir en compte el fullet informatiu del fabricant, el qual ha d’incloure totes les dades útils
referents a instruccions escrites sobre cada sistema o cada component i redactades en la llengua del
país de venda.
Aquestes instruccions han de tenir, com a mínim, la següent informació:


Instruccions que continguin els detalls adequats, completats amb dibuixos, si és necessari,
advertiments, etc. per permetre a l'usuari utilitzar correctament el sistema o el component.



Recomanacions per establir si és convenient o no assignar individualment el sistema o el
component, per exemple l'arnès, a qualsevol persona que necessiti utilitzar-lo.



Recomanacions perquè se subministri i es conservi una documentació amb cada sistema o
component. És convenient que la fitxa descriptiva contingui les següents dades:
-

Marca d’identificació
Nom i adreça del fabricant o subministrador
Número de sèrie del fabricant
Any de fabricació
Aptitud per ser utilitzat amb altres components formant part dels sistemes anticaigudes
individuals
Data de compra
Data de la primera posada en servei
Nom de l'usuari
Espai reservat per a comentaris



Instruccions perquè l'ancoratge del sistema anticaigudes se situï, preferentment, per sobre de la
posició de l’usuari, i indicació del punt d'ancoratge recomanat. Es recomana precisar la resistència
mínima de l’ancoratge.



Un enunciat que especifiqui la utilització i les limitacions del producte.
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Instruccions que adverteixin l'usuari, abans de qualsevol utilització, que ha de:
-

Fer una inspecció visual del sistema o del component per assegurar-se que està a punt i que
funciona correctament.
Assegurar-se que es compleixen les recomanacions d’utilització, juntament amb altres
components que formen part d’un sistema, tal com figuren a la fitxa descriptiva corresponent al
sistema o al component.



L’advertiment que qualsevol sistema o component s’ha de substituir immediatament si es dubta de
la seva seguretat.



Una instrucció especificant que, si el sistema o el component ha estat utilitzat per parar una caiguda,
és essencial, per raons de seguretat, no tornar-lo a utilitzar sense haver-lo enviat prèviament al
fabricant o al centre de reparació competent, que s'encarregarà de reparar-lo i de sotmetre’l a nous
assaigs.



Per als components de material tèxtil, el mètode de neteja recomanat i un advertiment perquè es
compleixi estrictament.



Per als components de material tèxtil, una instrucció precisant que és necessari deixar eixugar de
forma natural, i lluny del foc directe o de qualsevol altra font de calor, els elements que hagin agafat
humitat, bé durant la seva utilització o bé durant la neteja.



Instruccions per a la protecció durant la utilització.



Instruccions per a la protecció contra qualsevol risc.



Instruccions per a l'emmagatzematge. Si hi ha factors ambientals o industrials que puguin afectar els
materials, s’han de donar instruccions per a l’emmagatzematge correcte.



Instruccions de neteja i manteniment.



Una instrucció perquè una persona competent examini (o, si el fabricant ho creu necessari, repari) el
sistema o el component cada dotze mesos, com a mínim.

REFERÈNCIA NORMATIVA
UNE-EN 353-1:1993
Equips de protecció individual contra la caiguda d’alçada. Part 1: dispositius anticaigudes lliscants amb línia
d’ancoratge rígida
UNE-EN 353-2:1993
Equips de protecció individual contra caiguda d’alçada. Part 2: dispositius anticaigudes lliscants amb línia
d’ancoratge flexible
UNE EN 354:1993
Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Elements d’amarratge
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UNE EN 355:1993
Equips de protecció individual contra caigudes d’alçada. Absorbidors d’energia
UNE EN 358:1993
Equip de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes d’alçada. Sistemes
de subjecdió
UNE EN 360:1993
Equips de protecció individual contra la caiguda d’alçada. Dispositius anticaigudes retràctils
UNE EN 361:1993
Equips de protecció individual contra la caiguda d’alçada. Arnesos anticaigudes
UNE EN 362:1993
Equips de protecció individual contra la caiguda d’alçada. Connectors
UNE EN 363:1993
Equips de protecció individual contra la caiguda d’alçada. Sistemes anticaigudes
UNE EN 364:1994
Equips de protecció individual contra la caiguda d’alçada. Mètodes d’assaig
UNE EN 365:1993
Equips de protecció individual contra la caiguda d’alçada. Requisits generals per a instruccions d’ús i
marcatge
UNE EN 795:1997
Protecció contra caigudes d’alçada. Dispositius d’ancoratge. Requisits i assajos
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9.

ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE LA PRODUCCIÓ

Hi ha dos sistemes d'assegurament de la qualitat de la producció en els equips de protecció individual:
1. Sistema de garantia de qualitat CE del producte final
El fabricant s’ha de sotmetre a aquest sistema de control, exercit per un organisme de control notificat.
Aquest organisme examina un conjunt de mostres dels productes determinat a l’atzar per comprovar-ne
la conformitat a les exigències normatives.
2. Sistema de garantia de qualitat CE de la producció amb vigilància
En aquest cas el fabricant s’ha de sotmetre a l’aprovació del seu sistema de qualitat davant d’un
organisme de control que ell elegeix. És un sistema de control més estricte que l'anterior.
El sistema de qualitat, un cop acreditat, estarà sotmès a auditories periòdiques.

Aquests sistemes únicament són aplicables en equips de protecció individual de la categoria III. En aquests
cas, el fabricant ha d’escollir un dels dos procediments de control de qualitat, que són els indicats a l’article 9
del Reial decret 1407/1992.
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10.

RESPONSABILITAT PER PRODUCTES DEFECTUOSOS

En el cas que un equip de protecció individual que porta la marca "CE" acompanyada de la declaració CE
de conformitat causi danys a les persones o a les coses, hi ha la Llei 22/1994, de 6 de juliol, de
responsabilitat pels danys causats per productes defectuosos.
Cal destacar els següents punts d’aquesta Llei:
“Article 1. Principi general
Els fabricants i els importadors seran responsables, conforme al que es disposa en aquesta Llei, dels danys
causats pels defectes dels productes que, respectivament, fabriquin o importin.”

“Article 3. Concepte legal de producte defectuós
1. S’entendrà per producte defectuós aquell que no ofereixi la seguretat que cal esperar legítimament,
tenint en compte totes les circumstàncies i, especialment, la seva presentació, el seu ús raonablement
previsible i el moment de la seva posada en circulació.
2. En tot cas, un producte és defectuós si no ofereix la seguretat normalment oferta pels altres exemplars
de la mateixa sèrie.
3. Un producte no pot ser considerat defectuós pel sol fet de que aquest producte es posi posteriorment en
circulació de forma més perfeccionada.”

“Disposició addicional
Única. Responsabilitat del subministrador
El subministrador del producte defectuós haurà de respondre, com si fos el fabricant o l’importador, quan
hagi subministrat el producte sabent l’existència del defecte. En aquest cas, el subministrador podrà exercir
l’acció de repetició contra el fabricant o l’importador”.
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11.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL EXCLOSOS DE LA REGLAMENTACIÓ

Hi ha un conjunt d’equips de protecció individual que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de la
reglamentació sobre aquest tipus d'equips.
A continuació donem la llista d'aquests equips de protecció individual, establerta segons el Reial decret
1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels
equips de protecció individual, modificat pel Reial decret 159/1995:


Equips de protecció individual concebuts i fabricats específicament per a les forces armades o les forces
d'ordre públic (cascos, escuts, etc.).



Equips de protecció individual d'autodefensa contra agressors (generadors d'aerosols, armes individuals
de dissuasió, etc.).



Equips de protecció individual dissenyats i fabricats per a ús particular contra:
a.
b.
c.

les condicions atmosfèriques (barrets, roba de temporada, sabates i botes, paraigües, etc.)
la humitat i l’aigua (guants per rentar, etc.)
la calor (guants)



Equips de protecció individual destinats a la protecció o al salvament de persones embarcades o a bord
de vaixells o aeronaus que no es portin de manera permanent.



Cascos i viseres destinats a usuaris de vehicles de motor de dues o tres rodes.

A aquesta enumeració s'han d'afegir, segons el Reial decret 773/1997, els equips següents:


La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin destinats específicament a protegir la salut o la
integritat física del treballador.



Els equips dels serveis de socors i salvament.



Els equips de protecció individual dels mitjans de transport per carretera.



El material d'esport.



Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia.
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12.

LEGISLACIÓ BÀSICA APLICABLE ALS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL



Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització
i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual



Ordre de 16 de maig de 1994, per la qual es modifica el període transitori establert en el Reial decret
1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure
circulació intracomunitària dels equips de protecció individual



Reial decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1407/1992, de 20 de
novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària
dels equips de protecció individual



Resolució de 25 d'abril de 1996, per la qual es publica informació complementària establerta pel Reial
decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i
lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual



Ordre de 20 de febrer de 1997, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 159/1995, de 3 de febrer,
pel qual es modifica el Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions
per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual



Llei 22/1994, de 6 de juliol de 1994, de responsabilitat civil pels danys causats per productes
defectuosos



Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE de 10 de novembre)



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
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13.

SUBMINISTRADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

En aquest apartat es dóna una relació de subministradors d’equips de protecció individual.
1. Subministradors d’equips de protecció individual en general

EMPRESA

ADREÇA

LOCALITAT

TELÈFON

PRODUCTOS PARA LA
SOLDADURA, S.L.

Pere IV, 468

Barcelona 08019

93 307 35 12

DUERTO, S.L.

Av. Meridiana, 62

Barcelona 08010

93 309 05 39

PROTECTOR, S.L.

Jacint Verdaguer, 68
(pol. ind. Fontsanta)

Sant Joan Despí
08970

93 477 12 36

CEPYS, S.L.

Santa Marta, 15

Barcelona 08030

93 345 97 04

SUMINISTROS
INDUSTRIALES
J. TORRES, S.A.

Plaça de Sants, 8

Barcelona 08029

93 339 25 50

SEGURIDAD Y VESTUARIO,
S.L.

Selva de Mar, 34-42

Barcelona 08019

93 308 50 04

CLIMAX, S.A.

Ctra. nacional 152,
km 20,4

Parets del Vallès

93 562 13 11

IBÉRICA DE PROTECCIÓN
LABORAL, S.A.

Prat de la Riba, 30-32

Sta. Maria de
Palautordera 08460

93.848.12.18

PROCURATOR

Bacardi, s/n

L’Hospitalet de
Llobregat 08902

93 331 10 00

2.

3.

Subministradors d’equips de protecció individual per a soldadura

EMPRESA

ADREÇA

LOCALITAT

TELÈFON

PRODUCTOS PARA LA
SOLDADURA, S.L.

Pere IV, 468

Barcelona 08019

93 307 35 12

Subministradors de guants de protecció

EMPRESA

ADREÇA

2 LOCALITAT

TELÈFON

PRODUCTOS PARA LA
SOLDADURA, S.L.

Pere IV, 468

Barcelona 08019

93 307 35 12

M.S.A. ESPAÑOLA, S.A.

Pol. ind. Narcís Monturiol, 7

Sant Just Desvern
08960

93 372 51 63
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4.

Subministradors d’equips de protecció per a les vies respiratòries

EMPRESA

ADREÇA

LOCALITAT

TELÈFON

Barcelona

93 478 51 31
93 479 38 00

Barcelona 08025

93 257 54 05

DRÄGER HISPANIA, S.A.
3M ESPAÑA, S.A.

5.

6.

7.

Provença, 388

Subministradors de protectors auditius

EMPRESA

ADREÇA

LOCALITAT

TELÈFON

M.S.A. ESPAÑOLA, S.A.

Pol. ind. Narcís Monturiol, 7

Sant Just Desvern
08960

93 372 51 62

E.A.R. IBÉRICA, S.A.

Príncep d’Astúries, 66

Barcelona 08012

93 415 00 35

Subministradors de protectors oculars

EMPRESA

ADREÇA

LOCALITAT

TELÈFON

GENERAL ÒPTICA

Provença, 277

Barcelona 08037

93 215 48 06

PRODUCTOS PARA LA
SOLDADURA, S.L.

Pere IV, 468

Barcelona 08019

93 307 35 12

M.S.A. ESPAÑOLA, S.A.

Pol. ind. Narcís Monturiol, 7

Sant Just Desvern
08960

93 372 51 62

OPTOR, S.A.

Mimoses, 6

Barcelona 08017

93 204 81 10

Subministradors de protectors anticaigudes i de subjecció

EMPRESA

ADREÇA

LOCALITAT

TELÈFON

SOLGA

Pg. Sant Joan, 124

Barcelona 08037

93 258 89 00

PRODUCTOS PARA LA
SOLDADURA, S.L.

Pere IV, 468

Barcelona 08019

93 307 35 12
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