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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 

 

Nombre Comercial                                        :Sulfato de Amonio  
Sinónimos    : Sulfato de amonio (2:1) , sulfato diamónico , sal 

diamónico 
Formula Química  : (NH4)2SO4 
Peso Molecular : 132,14 g/mol       
Uso : Fertilizante 
Identificación de la Empresa : Pontificia Universidad Javeriana 

www.javerianacali.edu.co 
Número Telefónico : PBX. (572) 321 8200 – 711: Emergencias Médicas 

                                            555: Servicios Generales 

 

Identificación de Riesgos  SOLUCIÓN INCOLORA DE SULFATO DE AMONIO EN 
AGUA. Cuando se disuelve en el agua, genera una reacción 
ácida y es fuertemente corrosivo. Reacciona con bases 
fuertes con emisión de vapores de amoníaco. Ataca muchos 
metales. La sustancia ingresa al organismo por la vía 
inhalatoria e ingestiva. La sustancia irrita la piel y el tracto 
respiratorio 

Síntomas relacionados con la 
exposición 

 

- Inhalación : Ardor de garganta, tos, deficiencia respiratoria. Causa 
irritación en las vías respiratorias 

- Contacto con los ojos  : Causa Inflamación, irritación, enrojecimiento y dolor. 
- Contacto con la piel : Causa Irritación, Inflamación, picazón, enrojecimiento y 

dolor. 
- Ingestión : Ardor de garganta, dolor estomacal nausea. Causa 

irritación en las vías gastrointestinales, Causa vómito y 
diarrea. 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA EMPRESA 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Nombre del Componente         Porcentaje p/p C.A.S 
Sulfato de Amonio  99% mín. 7783-20-2 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

 

Primeros Auxilios  
- Inhalación : Remover al aire fresco. Si no respira dar respiración 

artificial. Si respirar se le dificulta, dar oxigeno. Conseguir 
atención médica inmediatamente. 

- Contacto con los ojos : Inmediatamente lavar ojos con abundante agua por lo 
menos 15 minutos. Abrir y cerrar los párpados 
ocasionalmente. Conseguir atención medica 
inmediatamente.. 

-Contacto con la piel  : Lavar piel con abundante agua y jabón mientras se remueve 
la ropa contaminada. 
Conseguir atención medica. Lavar ropa antes de volver a 
usar. Lavar zapatos antes de volver a usar. 

-Ingestión  : Inducir al vómito inmediatamente dirigido por personal 
médico. No dar cosas en la boca a una persona inconsciente. 
Conseguir atención medica. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Tipo de inflamabilidad : No inflamable 

 Productos peligrosos de la combustión :  
Prevención : Puede explotar si se mezclan con oxidantes, como el nitrato 

potásico, nitrito de potasio y clorato de potasio. 
Medios de extinción de incendios : Use cualquier medio apropiado para extinguir el fuego. 

Rociar agua para mantener fríos los contenedores expuestos 
al fuego. 

Protección en caso de incendio : Protección de la piel observando una distancia de seguridad
Riesgos específicos : No Combustible 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

4. PRIMEROS AUXILIOS  

Precauciones generales y Limpieza : Ventilar el área de la fuga o derrame. Mantenga a las 
personas innecesarias y sin protección fuera de la zona del 
derrame. Use el equipo apropiado de protección personal. 
Recoger y organizar el material derramado para reclamación 
o disposición.  

Precauciones para el medio ambiente  
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

- Protección para la piel : Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del 
producto 

- Protección para los ojos : Gafas químicas o gafas de seguridad. Mantener una ducha 
de emergencia visible y de fácil acceso al área de trabajo. 

- Ingestión : No comer, no beber y no fumar durante el trabajo. 
-Medidas de higiene particulares : sustituir la ropa contaminada y sumergir en agua. Lavar las 

manos al termino del trabajo 
- Control de exposición :  
-Parámetros de Exposición  
-TLV-TWA (ppm) (mgr/m3): : N.D 
-TLV-STEL (ppm) (mgr/m3): : N.D. 
-TLV-C (ppm): : N.D. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

General  
Medidas de protección técnicas  
Almacenamiento : Mantener en contenedores altamente sellados. Almacenar 

en un área fresca, seca y ventilada. Proteger contra daño 
físico. Despejar de sustancias incompatibles. Contenedores 
vacios de este material puede ser peligroso, puesto que 
retienen residuos de productos (polvos,solidos); observar 
toda precaución y advertencia listada para este producto. 

Manipulación : No coma, no beba, no fume mientras manipule este 
producto. 

Protección personal 

 
- Protección de las vías respiratorias : Ventilación y/o protección respiratoria.  
- Protección de las manos y cuerpo : Guantes de látex desechables, bata de laboratorio 

Estado físico a 20°C :Sólido 
Color : Gránulos finos,  blancos o cristales. 
Olor :Ligero olor a amoníaco. 
Punto de fusión [°C] : 235-280 ° C 
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

Punto de ebullición [°C] : N.A 
pH : 5,5 (0,1 M de solución acuosa) 
Densidad   :1,769 g / cm 3 (20 ° C) 
Solubilidad en agua : 70.6 g/100 mL (0 °C) 70,6 g/100 ml (0 ° C)  

74.4 g/100 mL (20 °C) 74,4 g/100 ml (20 ° C)  
103.8 g/100 mL (100 °C) [ 1 ] 103,8 g/100 ml (100 ° C) 

Limites de explosión - Inferior [%] : N.A. 
Limites de explosión - Superior [%] : N.A. 
Peso Molecular : 132,14 g/mol       

 

10.    ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

11.     INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

12.   INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Estabilidad y reactividad : Estable e condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento. Mantener a temperaturas inferiores a 
513°C. 

Productos de descomposición : Puede emitir  amoniaco, óxidos de azufre, óxidos de 
nitrógeno y óxidos de carbono. 

Incompatibilidades : : Hipoclorito de sodio, potasio + nitrato de amonio, clorato 
de potasio, polvo de sodio-potasio + nitrato de amonio y 
otros oxidantes fuertes. 

Condiciones a evitar : El Calor y  el contacto con materiales incompatibles. 

Toxicidad Oral LD50 rata: 2840 mg / kg 
El producto en sí mismo y sus productos de degradación no 
son tóxicos bajo condiciones normales de uso. Liberará iones 
de amonio. El amoníaco es un riego tóxico para los peces. 
Puede ser dañino para el ganado y la fauna si es ingerido. 
Limpiar todo el material derramado, especialmente donde se 
produce la carga de fertilizantes 

Sensibilidad al producto   

Información sobre efectos ecológicos Toxicidad Ambiental 
No persistente. No acumulativo cuando se utilizan prácticas 
normales de agricultura para su aplicación. El producto por 
sí mismo y los productos de su descomposición no son 
perjudiciales bajo condiciones normales de cuidado y uso 
responsable. 
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

 Toxicidad acuática/marina: Se dispersará con la corriente. La 
descarga hacia cursos de agua pueden ocasionar efectos 
aguas abajo del punto de descarga. Se liberarán iones de 
amonio. El amoníaco representa un riesgo tóxico para los 
peces. Evitar derrames o descargas hacia cursos de agua. 
Este material no está listado como un contaminante marino. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

14.   INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

 

 

 

General No puede ser almacenado para recuperarlo o reciclarlo, debe 
ser manejado en un sitio apropiado y aprobado por las 
autoridades ambientales. Procesamiento, uso o 
contaminación de este producto puede cambiar las opciones 
de manejo de desperdicio. Disponer de contenedores y 
contenidos no usados de acuerdo con los requerimientos 
locales. 

Transporte terrestre (ADR/TPC - RID/ 
TPF) 

No está clasificado como mercancía peligrosa 

- Denominación para el transporte SULFATO DE AMONIO 
- Nº ONU  
- N° Riesgo  
- ADR - Clase  
- Etiquetado según ADR  
- ADR - División  
- ADR - Grupo  
- Cantidad limitada ADR  
Transporte marítimo (IMDG)  
- Denominación para el transporte 

 

- Nº ONU  
- IMO-IMDG - Clase  
- IMO-IMDG - Etiqueta  
- IMO-IMDG - Grupo  
- EmS N°  
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

15.    INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

 

16.    OTRA INFORMACIÓN 

 

Información adicional : Ninguno/a. 
 
 

Fin del Documento 

-Símbolos 
-Clasificación según la norma NFPA 704 

 

 

    CORROSIVO 
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5.12 Senyalització 

5.12.1  Senyalització general 

Tot el contingut relacionat amb la senyalització s’ha extret del Real Decret 485/1997 del 14 de 

Abril. 

La senyalització requerida en l’àmbit de seguretat i higiene en el camp de treball s’entendrà com 

tota aquella senyalització que abasteix situacions determinades, objectes o activitats de treball, 

en les quals s’indica una obligació, prohibició o indicació relativa a la seguretat i higiene del 

personal que hi treballa. Aquesta senyalització pot ser representada de forma lumínica, acústica, 

amb un panell, color o comunicació gestual o verbal.  

Per tal d’escollir la senyalització adequada en cada cas, cal tenir en compte els següents 

aspectes: 

 Característiques de les senyals. 

 Els riscs presents en cada situació i elements que s’hagin de senyalitzar. 

 Extensió de la zona a cobrir. 

 El nombre de treballadors que s’hi veurien implicats. 

 

Els tipus de senyals a disposar són les següents: 

 Senyal de prohibició: un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar 

un perill. 

 Senyal d’advertència: un senyal que adverteix d'un risc o perill. 

 Senyal d’obligació: un senyal que obliga a un comportament determinat. 

 Senyal de salvament o socors: un senyal que proporciona indicacions relatives a les 

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

 Senyal indicativa: un senyal que proporciona altres informacions diferents de les 

previstes en les senyals anteriors. 

 

Els colors de seguretat podran formar part d'una senyalització de seguretat. En el següent quadre 

es mostren els colors de seguretat, el seu significat i altres indicacions sobre el seu ús. 
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Taula 5.12.1.1. Colors de seguretat. 

Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell 

Senyal de prohibició Comportaments perillosos. 

Perill – alarma 

Aturada, dispositius de desconnexió 
d’emergència. 

Evacuació. 

Material i equips contra 
incendis 

Identificació i localització. 

Groc o groc ataronjat Senyal d’advertència Atenció, precaució, verificació. 

Blau Senyal d’obligació 

Comportament o acció específica. 

Obligació d’utilitzar un equip de 
protecció individual. 

Verd 

Senyal de salvament o 
socors 

Portes, sortides, passatges, material, 
llocs de salvament o socors, locals. 

Situació de seguretat Tornada a la normalitat. 

 

Quan el color de fons sobre el qual s'hagi d'aplicar el color de seguretat pugui dificultar la 

percepció d'aquest últim, s'utilitzarà un color de contrast que emmarqui o s'alterni amb el de 

seguretat, d'acord amb la següent taula: 

Taula 5.12.1.2. Colors de contrast. 

Color Color de contrast 

Vermell Blanc 

Groc o groc ataronjat Negre 

Blau Blanc 

Verd Blanc 

 

5.12.1.1   Senyals en forma de panell: 

La forma i color d’aquestes senyals ve determinat en funció del risc a indicar. Els pictogrames 

han de ser senzills i fàcils de comprendre. Els materials de la senyalització seran resistents als 

cops, fenòmens meteorològics o agressions ambientals. Serà important que els panells siguin 

sotmesos a un manteniment per tal de garantir que els panells mantinguin la visibilitat adequada 

i allargar la vida del panell. A més, les dimensions de les senyals han de garantir una bona 

visibilitat i comprensió. 
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Els requisits que han de complir els panells: 

 Panells instal·lats a una alçada i posició apropiades tenint en compte la visibilitat, 

possibles obstacles, angles de visibilitat i proximitat del risc que s’ha de senyalitzar. 

 Bona il·luminació i accessibilitat del panell. 

 Per tal de mantenir l’eficàcia de les senyalitzacions no s’aglomeraran molts panells. 

 Es retirarà la senyalització un cop el risc en qüestió deixi d’existir. 

 

5.12.2 Tipus de senyals 

 Senyals d’advertència: 

Com es pot observar la senyalització d’advertència es caracteritza per la forma triangular del 

panell amb el pictograma de color negre, fons groc i la vora negra.  

 

Figura 5.12.2.1. Senyals d’advertència. 

L’única excepció present en les senyals d’advertència és el panell de “matèries nocives o 

irritants” que té el fons de color taronja en compte de groc, amb l’objectiu d’evitar possibles 

confusions amb alguna senyalització similar de carretera. 
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 Senyal de prohibició: 

La forma característica d’aquest tipus de senyalització és rodona. Té les vores de color vermell 

amb el fons blanc i els pictogrames de color negre. 

 

Figura 5.12.2.2. Senyals de prohibició. 

 

 Senyal d’obligació: 

Forma rodona amb el fons blau i el pictograma de color blanc. 

 

Figura 5.12.2.3. Senyals d’obligació. 
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 Senyals relatives als equips contra incendis: 

Representades amb una forma quadrada o rectangular amb fons de color vermell i pictograma 

blanc. 

 

Figura 5.12.2.4. Senyals contra incendis. 

 

 Senyal de salvament o socors: 

Forma rectangular o quadrada amb els pictogrames de color blanc i el fons verd. 

 

Figura 5.12.2.5. Senyals de salvament o socors. 
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5.12.3  Senyalització en referència a les canonades 

És imprescindible senyalitzar les canonades indicant el tipus de substància que hi circula i 

sentit. Això permetrà mantenir mesures de seguretat necessàries per prevenir qualsevol incident. 

En cas d’incident serà possible identificar amb rapidesa de la substància que es tracta i actuar en 

funció d’aquest fet permetent solucionar l’incident de forma segura i no agreujar la situació. 

Finalment, això permetrà restablir la normalitat i seguretat de la zona. 

En la taula següent es mostren els colors representatius de les substàncies que hi circulen en 

funció del seu estat i tipus de fluid. 

Taula 5.12.3.1  Colors per senyalitzar les canonades. 
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5.13 Pla d’Emergència Interior (P.E.I.) 

Tota indústria química ha d’estar dotada d’un pla d’emergència interior per tal de solucionar els 

possibles incidents des de dins de la pròpia planta. Això ve determinat per la NTP/791 que 

determina les mesures necessàries que s’han de cobrir.  

Els objectius del PEI són, principalment, controlar i contenir la situació per tal d’eradicar 

l’emergència el més ràpid possible. Per altra banda, ha d’aconseguir protegir el personal que 

pugui veure’s afectat per l’incident.  

Un dels motius pels quals és necessària la ràpida i eficaç actuació mitjançant el PEI és la 

minimització dels possibles efectes que pugui ocasionar al medi ambient i a les instal· lacions de 

la indústria. Aquests últims representaran uns costos en reparacions menors més endavant. 

 

5.13.1  Pla d’Actuació en cas d’emergència 

En el cas de que sorgeixi algun tipus d’emergència a la planta s’ha de seguir un protocol per tal 

d’actuar amb rapidesa i controlar l’emergència aconseguint que no acabi generant una situació 

incontrolable. 

Els conceptes a tenir en compte són els següents: 

 Seqüència d’emergència i notificació de l’emergència en qüestió. 

 Evacuació en cas d’emergència i punt de trobada. 

 Mètode pel recompte de personal evacuat. 

 Com rebre primers auxilis en el cas de patir algun tipus d’incident. 

 Personal assignat que exerceixen algun paper principal en la gestió d’emergències. 

 

5.13.2  Organigrama del personal que gestiona les emergències 

Per tal de mantenir una organització correcta en els casos d’emergència, s’estableix 

l’organigrama del personal que gestiona el pla d’actuació.  
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Figura 5.13.2.1. Organigrama. 

Cada sector realitzarà un paper diferent dins l’emergència, per tant, s’ha de seguir una 

organització per tal de solucionar l’emergència de forma ràpida i eficient. 

 

5.13.3  Notificació de les emergències 

En cas d’emergència es planteja la següent seqüència d’actuació (Figura 5.13.3.1.) per tal de 

mantenir un ordre i evitar esforços innecessaris. La complexitat en l’actuació augmenta quan 

més greu és l’incident i més complexa és la situació generada degut a aquest. 
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Figura 5.13.3.1. Esquema i passos a seguir en cas d’emergència. 

 

5.13.4  Primers auxilis 

En cas de necessitar primer auxilis s’ha d’acudir al laboratori. Allà es realitzaran les primeres 

cures del personal de la planta que les requereixi. El personal de la planta ha d’estar ben 

informat dels integrants de l’Equip de Primers Auxilis (E.P.A) per tal d’acudir a ells ràpidament 

durant qualsevol urgència. 

Per altra banda, és important informar de les lesions i accidents ocorreguts en la planta al 

responsable de seguretat. 

5.13.5  Enllumenat d’emergència 

L’enllumenat d’emergència s’activarà en cas de que falli la il·luminació general, s’activa de 

forma automàtica garantint una evacuació ràpida, segura i senzilla dels ocupants de l’edifici. 

Part d’aquesta il·luminació d’emergència és específica per a la senyalització de portes, sortides i 

passadissos. Aquesta il·luminació ha de ser contínua per tal de senyalitzar en tot moment el 

recorregut d’evacuació.  
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5.13.6 Recompte de personal 

En cas d’evacuació de la planta es realitzarà un recompte de personal per part de recursos 

humans. Això permetrà, conjuntament amb el registre d’entrada de personal, saber si tot el 

personal que es trobava dins la planta ha estat evacuat correctament.  

 

5.13.7  Categorització dels accidents 

Segons l’abast de l’accident es classifiquen els accidents en tres categories per tal d’actuar 

correctament i poder controlar l’accident el més ràpid possible i amb els mínims danys 

possibles. 

 Categoria 1: Aquells pels quals es prevegi, com a única conseqüència, danys materials 

en l'establiment accidentat i no es prevegin danys de cap tipus a l'exterior d'aquest. 

 Categoria 2: Aquells pels quals es prevegi, com a conseqüències, possibles víctimes i 

danys materials en l'establiment, mentre que les repercussions exteriors es limiten a 

danys lleus o efectes adversos sobre el medi ambient en zones limitades. 

 Categoria 3: Aquells pels quals es prevegi, com a conseqüències, possibles víctimes, 

danys materials greus o alteracions greus del medi ambient en zones extenses i a 

l'exterior de l'establiment. 

Segons l’abast que comporti l’accident també pot ser necessari l’ús del pla d’Emergència 

Exterior de Tarragona, PLASEQTA. 

PLASEQTA s'activarà en el cas que es produeixi un accident en una indústria química que 

tingui, o pugui tenir, repercussions a l'exterior de la instal· lació, i que per tant pugui comportar 

danys a les persones i/o efectes adversos per al medi ambient. En cas que l'accident només 

provoqui danys a la instal·lació industrial, l'empresa activarà el seu Pla d'Emergència Interior 

(PEI), sempre, però, es comunicarà a les autoritats. 

Seguidament, es mostra l’organigrama a seguir per tal de determinar l’actuació dels pla 

d’Emergència Exterior i Interior segons la categoria de l’accident: 
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Figura 5.1.3.7.1. Activació dels dos plans d’emergència segons la categoria d’accident. 

 

5.13.8 Manteniment de l'operativitat del P.E.I. 

 Difusió i localització del PEI: per a la difusió del Pla d'Emergència a tot el personal, es 

recomana la realització d'un curset de formació / informació al qual assistirà tot el 

personal de les instal·lacions. 

 Manteniment de la documentació: 

a) Actualització de la documentació a causa de variacions o modificació del P. E.I. 

b) Revisió del PEI: cal fer una revisió completa del Pla d'Emergència cada any, a fi d'introduir 

les innovacions tecnològiques en matèria de seguretat, canvis organitzatius estructurals, etc. 

 Programa de formació del personal integrant de l'EPI (Equip de Primera Intervenció) 

 Realització d'exercicis i simulacres d'activitat del PEI. 
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5.14 Legislació referent a Seguretat i salut 

5.14.1 Legislació general 

- Llei 31/01/1995 del 8 de novembre, Llei de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. del 3 de 

desembre). 

- R.D. 1627/1997 del 24 d’octubre sobre Seguretat, Salut y Medicina en el Treball. - Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball del 9 de març del 1971. 

- R.D. 485/1997 del 14 d’abril sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de 

Treball. 

- R.D. 486/1997 del 14 d’abril sobre Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització, 

Seguretat i Salut en el Treball. 

- Ordre del 17 de maig de 1974 sobre Normes Tècniques Reglamentàries sobre Homologació de 

Medis de Protecció Personal (B.O.E. no 128 29/05/1974). 

- R.D. 39/1997 del 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció (B.O.E. del 31 de gener de 

1997). 

- R.D. 2200/1995 Reglament de la infraestructura per la qualitat i la seguretat industrial. 

- R.D. 379/2001, << ITC MIE-APQ1>>,<<ITC MIE-APQ6>>,<<ITC MIE-APQ7>> B.O.E 

num.112 del 10 de maig de 2001. 

- R. D. 997/2002, del 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció sisme resistent: 

part general i edificació (NCSR-02). 

- R. D. 1.316/1989, del 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats 

de l’exposició al soroll durant el treball, BOE NÚM. 263, del 2 de novembre de 1989. 

5.14.2  Legislació per prevenció d’incendis 

- R.D. 2267/2004, del 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra 

incendis en els establiments industrials. 

- R. D. 1942/1993, del 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 

Protecció contra Incendis. BOE número 298 del 14 de desembre de 1993. 
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- Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condicions de Protecció contra Incendis en els 

Edificis”, aprovada pel Real Decret 2177/1996, del 4 d’octubre. 

5.14.3  Legislació d’instal·lacions elèctriques 

- R.D. 2413/1973 del 20 de setembre, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 

Complementàries (REBT) (B.O.E. del 9 d’octubre de 1973), modificat pel R.D. del 9 d’octubre 

de 1985. 

5.14.4  Legislació sobre maquinaria 

- R.D. 2060/2008, Reglament del 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a 

pressió i les instruccions tècniques complementàries. 

- R.D. 2291/1985 del 8 de novembre, Reglament d‘Aparells d’Elevació i Manteniment dels 

mateixos (B.O.E. del 11 de desembre de 1985). 

- R.D. 1495/1986 del 26 de maig, Reglament de Seguretat en les Màquines (B.O.E. del 21 de 

juliol de 1986). Modificat en el B.O.E. el 4 d’octubre de 1986. 

- Directiva Comunitària 89/392/CE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

Membres sobre màquines. Transposada en el R.D. 1435/1992 el 20 de gener (B.O.E. del 8 de 

febrer de 1995). 

- Ordre del 8 d’abril de 1991. ITC-MIE-MSG1: Màquines, Elements de Màquines en Sistemes 

de Protecció Utilitzats (B.O.E. de 11 d’abril de 1991). 

5.14.5  Legislació sobre equips de protecció individual (EPI) 

- R.D. 1407/1992 del 20 de novembre sobre Comercialització i Lliure Circulació. 

Intracomunitària dels Equips de Protecció Individual (B.O.E. del 28 de desembre de 1992), 

modificat per la O.M. el 16 de maig de 1994 i per el R.D. 159/1995 el 3 de febrer (B.O.E. del 8 

de març de 1995). 

- R.D. 773/1997 del 30 de maig sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a 

l’Ús pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. 
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5.2.6. Normes 

- C.T.E.: Codi Tècnic d’Edificació.   

- E.B.S.: Estudi de Seguretat i Salut.   

- R.A.P.: Reglament d’Aparells a Pressió.   

- R.E.B.T.: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.   

- R.E.A.T.: Reglament Electrotècnic d’Alta Tensió.   

- R.A.M.I.N.P.: Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


