
L’empresa té l’obligació de facilitar-te’ls i per a  

l’elecció d’aquests,  porta a terme les actuacions 

següents:

Analitza i avalua els riscs que no es  poden evitar o limitar 

prou per altres mitjans.

Defineix les característiques que han de reunir els EPI en 

funció tant de la naturalesa i magnitud del risc, com de les 

condicions ambientals del lloc i de les característiques de 

la persona treballadora.

Consulta a les treballadores i els treballadors o als teus 

representants i tria d’entre tots els E.P.I. que reuneixen les 

característiques  requerides, el que millor s’adapta a les 

seues necessitats.

La utilització, manteniment, nete-

ja, emmagatzemament i reparació 

dels EPI s’efectuarà segons allò 

que s’ha especificat pel fabricant.  

El manual d’instruccions, estarà 

a disposició dels treballadors i les 

treballadores.

Sols es podran utilitzar per als usos 

prevists, excepte en casos excep-

cionals.

Hauran de ser revisats abans de la 

seua utilització per a detectar pos-

sibles anomalies.

La treballadora i el treballador ha 

d’informar immediatament el seu 

superior jeràrquic directe de qual-

sevol defecte o dany apreciat en el 

seu equip que puga comportar una 

pèrdua de la seua eficàcia. Qualse-

vol equip defectuós, danyat o cadu-

cat serà retirat i substituït immedia-

tament per un altre de nou.

En aquelles zones en què la utilitza-

ció d’un EPI és obligatòria s’haurà 

de col·locar la corresponent senyal 

d’ús obligatori.

Recorda:
Protegir la integritat física del tre-

ballador o la treballadora en el seu 

lloc de treball és un dret i deure que 

tots tenim, i l’ús correcte dels EPI 

contribueix a això.

Oblidar-se d’utilitzar un EPI o utilit-

zar-ho de forma incorrecta, és un 

fet preocupant, si no greu, ja que 

en això va implicada la nostra segu-

retat i salut.

L’ús d’EPI no certificats, modificats 

de forma no prevista pel fabricant, 

caducats o en mal estat equival a 

no portar res, és a dir, a estar expo-

sat al risc.
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Les i els joves valencians entrem i eixim del mercat de treball 

moltes vegades, per culpa d’aquesta circumstància, ens veiem 

obligats a canviar moltes vegades de sector d’activitat (Hostale-

ria, Construcció, Oficines, Comerç, etc). Els contractes que ens 

ofereixen són temporals i en la majoria de les ocasions són rea-

litzats per a dies, setmanes o mesos. 

Això fa que moltes de les empreses no ens donen la formació 

i informació suficient i obligatòria sobre els riscs que el nostre 

lloc de treball comporta en l’exercici de la nostra activitat i con-

seqüentment som qui més patim els accidents laborals en els 

centres de treball. Les i els joves entre els 16 i 24 anys som els 

més propensos a patir un accident laboral.  Però recorda sem-

pre que ningú està exempt de patir tant un accident com una 

malaltia professional

Sé responsable amb la teua salut i reclama a l’empresari que 
també ho siga.

Si en el teu centre de treball no et faciliten els equips de protec-

ció acudeix a nosaltres, en la UGT-PV t’ajudem i t’assessorem

Cada dia una persona treballadora perd la seua vida en el 

seu lloC de treball. 

“Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat per la per-

sona treballadora perquè li protegisca d’un o més riscs que 

puguen amenaçar la seua seguretat o la seua salut, així com 

qualsevol complement o accessori destinat amb aquest fi”. 

(RD 773/1997)

La roba de treball corrent i els uniformes que no es-

tiguen destinats a protegir la salut o la integritat física 

del treballador o la treballadora.

Els equips dels serveis de socors i salvament.

Els EPI s’utilitzaran quan els riscs no s’hagen pogut 

evitar o minimitzar prou per mitjans tècnics (protecció 

col·lectiva, procediments o mètodes d’organització 

del treball) i queden encara una sèrie de riscs de 

quantia significativa. 

Recorda: Els epis son una mesura transitòria, 

no permanent.

Ser adequats a les condicions 

existents en el lloc de treball: 

temperatura, humitat ambien-

tal, concentració d’oxigen, etc.

Tindre en compte les condi-

cions anatòmiques, fisiològi-

ques i de salut de la persona 

treballadora: que no reduïs-

quen la capacitat visual, audi-

tiva, respiratòria. Considerar el 

pes i volum de l’equip.

Adaptar-se a la persona tre-

balladora després dels ajusts 

necessaris: si té barba, utilitza 

ulleres, té algun defecte facial, 

etc.

Si s’utilitzen diferents EPI si-

multàniament, hauran de ser 

compatibles entre si i mantin-

dre l’eficàcia que tenien per 

separat.

Han d’anar acompanyats 

d’un fullet informatiu sobre 

les seues característiques, 

mode d’ocupació, mode 

d’emmagatzemament, correc-

te manteniment, accessoris i 

peces de reposat adequades i 

data de caducitat.

 

Els EPI deuran, a fi que el treballador i la treballadora realitze la 

seua activitat  el més còmode i segur possible:

Els més comunament utilitzats són:

Per a la protecció del cap: casc.

Per a la protecció de les oïdes:

taps i orelleres.

Per a la protecció dels ulls i la cara: 

ulleres de seguretat i pantalles

Per a la protecció de les vies respi-

ratòries: màscares i màscares au-

tofiltrants i els equips de respiració 

autònoma.

Per a la protecció contra caigudes 

d’altura: cinturons i arnesos de se-

guretat.

Per a la protecció de mans i 

braços. guants.

Per a la protecció de peus i cames:  

calçat de seguretat.

Per a la protecció de la resta del 

cos: manils de cuiro, la roba  aïllant 

de la calor o el fred, etc.
No sigues tu




