INFORME EN RELACIÓ AL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) A LES ENTITATS LOCALS DESTINATS
ALS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS.
Vist l’article 17.2 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
que estableix l'obligació de l'empresari de proporcionar als seus treballadors equips de
protecció adequats per a l'exercici de les seves funcions i de vetllar per l'ús efectiu dels
mateixos quan per la naturalesa dels treballs realitzats siguin necessaris.
Aquesta obligació inclou identificar i avaluar els riscos laborals existents en cada lloc de
treball, elegir els equips de protecció individual (EPI), proporcionar-los i reposar-los,
així com realitzar el seu manteniment i vetllar per la seva utilització.
Considerant l’actual estat d’alarma establert per el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març i vist el punt tercer de l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març per la que
s’estableixen les instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària
ocasionada per el Covid-19.
Aquest servei jurídic INFORMA del següent:
La Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals imposa a l’empresari
l’obligació de proporcionar, identificar i avaluar els riscos laborals existents en cada lloc
de treball, elegir els equips de protecció individual (EPI), proporcionar-los i reposarlos, així com a realitzar el seu manteniment i vetllar per la seva utilització.
A partir de la declaració d’alarma declarada per el Reial Decret 486/2020, de 14 de
març per fer front a l’aparició i propagació del Covid-19, l’anterior obligació ha quedat
afectada per les instruccions contingudes a l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, que
estableix el següent protocol d’actuació:
- Les autoritats competents, es a dir, les entitats locals o els empresaris que gestionin els
seus serveis, realitzaran l’avaluació de les quantitats d’elements de protecció individual
(EPI) que siguin necessàries per al seus serveis de recollida i tractament de residus.
- Aquestes seran comunicades a l’autoritat competent, prèviament designada, de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i una vegada subministrades per aquesta a les
entitats locals, seran posades a disposició dels referits serveis.

- Els equips de protecció individual (EPI) es posaran a disposició per part de la
comunitat autònoma sempre en funció de les disponibilitat existents i tenint en compte
les necessitats de les institucions sanitàries i altres serveis públics.
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-0Nota addicional refent a la situació actual:
Actualment la autoritat competent a que es refereixen els paràgrafs anteriors es troba
pendent de designació per part de la comunitat autònoma.
Tan aviat com aquesta sigui designada, la FELIB informarà a les entitats locals de les
Illes Balears amb la màxima urgència per tal d’establir els mecanismes de lliurament
dels equips de protecció individual (EPI) destinats a la protecció dels serveis
municipals.
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