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Unitat 11.5 Equips de treball

El Reial Decret 1.215/1997 del 18 de juliol ens indica quines condicions 
mínimes han de tenir els equips de treball.

Aquesta llei es composa de 6 articles i forces disposicions i 2 annexes.

A l'article 1 ens explica l'abast de la llei, a qui i en quins àmbits ha de ser 
aplicada.

En l'article 2 hi ha les definicions de; equip de treball, ús d'un equip de treball, 
zones perilloses i treballadors o treballadores exposats.

A l'article 3 estan les obligacions de l'empresa de cara als equips de treball.
1) L'empresa garantirà l'accés als equips de treball específics a cada 
persona treballadora. En cas que l'equip no redueixi el possible totalment, 
l'empresa haurà de complementar amb altres mesures de seguretat.
En qualsevol cas, els equips de treball han de satisfer:

• Qualsevol reglamentació al respecte.
• Les característiques de l'annex 1 d'aquest reial decret.

2) Per l'elecció dels equips de treball cal tenir en compte:
• Les condicions del treball a realitzar
• Els riscos existents, i els que es poden produir en l'ús de l'equip 

de treball.
• Les adaptacions necessàries per a treballadors/es discapacitats.

3) L'empresa ha de tenir en compte els principis ergonòmics, disseny i 
lloc que ocupa el personal.

4) caldrà que es mantinguin els equips de treball de manera que no 
perdin la seva qualitat de protecció.

A l'article 4 s'hi específica com s'han de mantenir els equips de treball.

L'article 5 ens parla de la formació i informació que ha de tenir el personal 
respecte als equips de treball.

I al darrer article hi trobem la participació del personal respecte als equips de 
treball.

Tot seguit hi ha les disposicions, la primera, transitòria, ens explica com 
adaptar de forma transitòria els diferents equips de treball. Com que aquesta 
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llei és de l'any 1997 i la transició pels equips de treball era de 12 mesos, avui 
en dia ja no cal tenir-la en compte.

A continuació ve una disposició derogatòria, és la que elimina altres lleis 
anteriors.

I tot seguit venen les disposicions finals:

1) L'INHST elaborarà una guia tècnica
2) Com es desenvoluparà aquest decret
3) Quan es desenvoluparà.

I finalment, hi ha dos annexes, el primer ens determina com han de ser els 
equips de treball i el 2n hi ha disposicions relatives a l'ús d'aquests equips.
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