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SOL·LICITUD D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Per atendre la necessitat de disposar d’equips de protecció individual (EPI) en la vostra
organització, us indiquem que la manera de demanar-los és a través de l’aplicació SAP. S’han
donat d’alta els EPI específics per combatre la pandèmia de la Covi19 i s’accedirà al mòdul com
d’habitud a través del referent de compres de la vostra unitat organitzativa, i tindrà el mateix
tractament de processament i lliurament que el material d’oficina, mitjançant l’aplicació SAP.
Aquesta informació serà traslladada als referents de compres de la vostra organització.
Les peticions d’EPI s’han d’ajustar als següents criteris:
1. Atendre les necessitats del vostre personal -no assistencial-, sigui en treball en el territori o per
a centres de treball diferents dels edificis corporatius centralitzats a la ciutat de Barcelona. Els
empleats adscrits a aquests centres disposaran dels EPI associats a cada centre de treball: els
dels Recintes de l’Escola Industrial, Maternitat i Mundet, i els edificis de Can Serra, Minerva,
SPOTT, Espai Francesca Bonnemaison, Londres, CERC, Palau Güell i Canet.
El personal adscrit als centres relacionats a continuació, disposaran dels EPI en punts de
dispensació a les entrades dels edificis o punts destinats a tal efecte: en els edificis dels
Recintes de l’Escola Industrial, Maternitat i Mundet, i en els edificis de Can Serra, Minerva,
SPOTT, Espai Francesca Bonnemaison, Londres, CERC, Palau Güell i Canet.
La resta de personal - no assistencial- hauran de realitzar les seves comandes per al personal
que presti els seus serveis en el territori o altres ubicacions, mitjançant l’aplicació SAP com
s'ha mencionat anteriorment.
2. Les unitat organitzatives peticionàries faran les comandes i lliuraran el material als centres de
treball d’ells dependents (Medi Ambient, Biblioteques, Infraestructures viàries i Espais
Naturals).
3. Els lliuraments es faran en funció de l’estoc disponible i la comanda no garanteix per si
mateixa el lliurament de tot el que es demani.
4. Les comandes:
a) han de ser quinzenals,
b) s’han d’ajustar a aquest període de temps,
c) s’han de demanar-se en funció de les tasques del personal que hagi de fer ús dels EPI.
En cap cas es pot disposar d’un estoc propi atesa la dificultat d’accedir als productes en la situació
actual dels mercats.
5. Els EPI objecte de comanda han de ser algun/s del/s següent/s:
 Bates d'un sol ús talla M
 Bates d'un sol ús talla L
 Casquets d'un sol ús
 Granotes de protecció talla M (unitats)
 Granotes de protecció talla L (unitats)













Guants de Nitril talla M (unitats)
Guants de Nitril talla L (unitats)
Mascaretes quirúrgiques d’un sol ús
Mascaretes FFP2
Pantalles facials
Peücs d'un sol ús talla única (unitats)
Solució hidroalcohòlica, envàs 100ml
Solució hidroalcohòlica, envàs 250ml
Solució hidroalcohòlica, envàs 500ml
Solució hidroalcohòlica, envàs 1l
Ulleres de protecció

6. La correcta adequació dels EPI a la funció i tasques del personal que és previst en facin ús,
seran avaluades si fos necessari per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. Només amb
aquesta validació es formalitzarà el lliurament.
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