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Procediment per a la gestió dels equips
de protecció individual
1.- INTRODUCCIÓ
Un equip de protecció individual (EPI) és qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat
pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar-ne la
seguretat o la salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
D’acord a l’art 17 de la llei 31/1995, la UPC ha de proporcionar als seus treballadors EPI
adequats per a l'exercici a les seves funcions i ha de vetllar perquè se'n faci un ús
efectiu quan, pel tipus de tasques efectuades, siguin necessaris.
2.- OBJECTIU
Aquest procediment té per objecte establir un sistema de gestió dels EPI a la UPC,
establint les pautes per a la selecció, adquisició, lliurament, utilització i manteniment
dels mateixos.
3.- ABAST
Aquest procediment és d’aplicació a tot el PDI i PAS de la UPC que intervingui en la
selecció, adquisició, lliurament, utilització i manteniment dels EPI en qualsevol
departament, centre, grup de recerca, unitat transversal de gestió o servei de la UPC.
Queden exclosos els treballadors d’empreses externes que presten els seus serveis a la
UPC, ja que els equips de protecció han de ser facilitats per la seva empresa d’acord als
seus procediments interns.
No s’inclou la roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat física dels treballadors.
4.- COMPETÈNCIES
•

Assessorament i informació

Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

•

Adquisició, lliurament i reposició

Departament, centre, grup de recerca,
UTG, servei.

•

Utilització, manteniment i cura

Usuari.
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Als responsables dels departaments, centres, grups de recerca, UTG i serveis els hi
correspon:
• Adquirir els EPI que els treballadors hagin d’utilitzar. El responsable de
departament, centre, grup de recerca, UTG o servei ha de preveure, per tant, la
dotació de recursos per atendre les necessitats d’EPI.
•

Sol·licitar assessorament a l’SPRL sobre les necessitats d’EPI, especialment quan:
-

Canviïn les condicions dels llocs de treball.
S’iniciï un nou projecte de recerca.
S’adquireixin nous equips de treball.
Es realitzin treballs excepcionals que requereixin d’una protecció diferent.

•

El responsable d’un projecte d’investigació ha de proporcionar els EPI necessaris
per tal de garantir les condicions de seguretat als investigadors, becaris i als que
col·laborin en el projecte. La despesa s’haurà d’assumir des del grup de recerca.

•

Quan personal d’altres institucions realitza activitats de recerca o transferència de
tecnologia a un centre UPC, el responsable del projecte per part de la UPC ha de
vetllar perquè el personal extern disposi i utilitzi correctament els EPI necessaris
per a l’activitat. Correspon a la institució a la qual pertany el personal extern lliurarli els EPI que hagi d’utilitzar a la UPC.

•

Garantir que els usuaris disposen de la formació i entrenament necessaris per a la
utilització i manteniment dels EPI que ho requereixin.

•

Mantenir senyalitzat l’obligació d’utilització d’EPI on sigui preceptiu.

Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals li correspon:
• Analitzar i valorar en cada cas la necessitat d’utilitzar EPI en els llocs de treball.
• Assessorar en la selecció i adquisició dels EPI per part dels departaments, centres,
grups de recerca, UTG o serveis.
• Establir les necessitats d’instruccions, informació i formació que han de tenir els
usuaris d’un determinat EPI.
A tots els comandaments de PAS i PDI amb persones al càrrec els hi correspon:
• Lliurar els EPI de manera individualitzada a cada treballador/a, juntament amb la
documentació facilitada pel fabricant o subministrador de l’EPI (fulletó informatiu).
Substituir o reposar els EPI quan sigui necessari.
• Mantenir els registres de lliurament d’EPI al personal treballador (veure annex). Els
registres de lliurament estaran a disposició del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals.
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• Vetllar perquè la utilització, el manteniment i la revisió dels EPI es realitzi de manera
correcta i d’acord a les indicacions establertes pel fabricant al fulletó informatiu.
Als treballadors/usuaris els hi correspon:
• Utilitzar i fer el manteniment ordinari dels EPI lliurats d’acord amb les instruccions
rebudes.
• Tenir cura dels EPI i col·locar-los en un lloc adequat després de la seva utilització.
• Informar el superior jeràrquic si es detecta qualsevol anomalia, dany o defecte de
l’EPI.
• Mantenir un registre d’ús i de manteniment dels EPI de categoria III d’acord a les
indicacions del fabricant de l’EPI (consultar l’apartat 5.1 d’aquest document).
5. REQUISITS NORMATIUS DELS EPI
Els fabricants, i subministradors d’EPI estan obligats a assegurar que aquests no
constitueixin una font de perill per al treballador, sempre que siguin utilitzats en les
condicions indicades per ells. També tenen la obligació de lliurar el fulletó informatiu
així com certificar que l’EPI comercialitzat compleix la normativa actual. Així doncs,
l’EPI ha de disposar de:
5.1.- MARCATGE “CE” - DECLARACIÓ CE DE CONFORMITAT
Marcatge “CE”

El marcatge "CE" està format per les inicials CE més, en el cas dels EPI de categoria III,
una xifra de quatre dígits identificatius de l’organisme que porta a terme el control de
l’assegurament de la qualitat de la producció.
El marcatge "CE" ha d’estar col·locat en cada un dels EPI fabricats i ha de romandre
col·locat de manera visible, llegible i indeleble durant el període de durada previsible o
vida útil de l’EPI. No obstant això, si no és possible a causa de les característiques del
producte, el marcatge "CE" s’ha de col·locar a l’embalatge.
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Declaració CE de Conformitat

És la declaració del fabricant o del seu representant establert a la Unió Europea, en la
que es certifica que l’EPI comercialitzat compleix amb el que disposa la normativa que
li és d’aplicació.
5.2.- FULLETÓ INFORMATIU
Cada EPI ha de portar un fulletó 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, utilització, neteja, manteniment, revisió i
desinfecció.
• 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.
• En el seu cas, les referències de les disposicions aplicades pel fabricant.
• Nom, adreça i número d’identificació dels organismes de control notificats que
intervenen en la fase de disseny dels EPI.
El fulletó informatiu ha d’estar redactat en la llengua o les llengües oficials de l’estat
membre destinatari.
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6.- INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Manual per a la selecció i adquisició d’equips de protecció individual
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/manuals-de-prevencio-deriscos-laborals
Instruccions de prevenció relatives a EPI
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh

7.- REFERÈNCIES LEGALS
 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
 RD 773/1997 sobre la utilització pels treballadors dels equips de protecció
individual.
 RD 1407/1992 sobre les condicions per a la comercialització i lliure circulació dels
equips de protecció individual.
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ANNEX

REGISTRE DE LLIURAMENT D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
NOM I COGNOMS
LLOC DE TREBALL
UNITAT
CODI UNITAT
En compliment de l’establert en l’article 17 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
31/95 de 8 de novembre, la UPC li fa lliurament dels següents equips de protecció
individual (EPI):
TIPUS D’EPI

MARCA i MODEL

MOTIU LLIURAMENT*

*Motiu del lliurament de l’EPI: primer lliurament, caducitat, deteriorament, pèrdua,
altres motius (especificar quins).
La persona que rep els EPI declara que ha llegit i entès les respectives instruccions
d’ús i conservació i que es coneixedor de que en cas de pèrdua o deteriorament ha de
sol·licitar un nou EPI al seu responsable.

DATA LLIURAMENT:
Persona que lliura els EPI

Persona que rep els EPI

Signatura
Noms i cognoms:

Signatura
Noms i cognoms:

Barcelona, juny de 2015

