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RECOMANACIONS SEGONS EL REIAL DECRET 773/1997, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ,
PER PART DELS TREBALLADORS, D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
ARTICLE 2. DEFINICIÓ D’EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
“Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per a que li protegeixi d’un o varis riscos que puguin amenaçar la seva
seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a dita finalitat”.
A continuació s'exposen les característiques principals que han de complir tots els equips de protecció individual (EPI’s):
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.
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DECLARACIÓ CE DE CONFORMITAT DE LA PRODUCCIÓ
La Declaració CE de conformitat 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 CE de conformitat.
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 les que l'equip està conforme.
- Número de certificació CE de tipus del prototip que s'ha pres com a 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 fa el control (només per a EPI de categoria III).
- Nom i adreça del signatari apoderat per comprometre al fabricant o al seu mandatari.
FULLET INFORMATIU DEL FABRICANT
Cada EPI ha de portar un fullet informatiu, elaborat pel fabricant, en el 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 fullet informatiu ha d'estar redactat en la llengua o les llengües oficials de l'estat membre destinatari.
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ALTRES REFERÈNCIES LEGALS: Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995
Article 17.
Equips de treball i medis de protecció
2. L’empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l’acompliment de les seves funcions i vetllar pel ús
efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris.
Els equips de protecció individual hauran d’utilitzar-se quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció
col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.
(...)
Article 29.
Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos
2. Els treballadors, d’acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l’empresari, hauran en particular:
1º. Utilitzar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i,
en general, qualsevol altre medi amb el que desenvolupin la seva activitat.
2º. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes d’aquest.
(...)

