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5.1. INTRODUCCIÓ 

 

Dins de la indústria química, la seguretat i higiene industrial és un punt clau a 

l’hora de fer el disseny de les mesures de seguretat que ha d’incorporar una nova planta 

i per tant, cal tenir presents tots els perills que comporta la seva activitat. Així doncs, 

s’ha de fer un estudi dels perills existents, tan a nivell medi ambiental com de protecció 

de persones a fi de reduir al màxim el risc d’accidents. La protecció de les persones és 

molt important i hem d’assegurar tan el benestar dels treballadors de la planta com el 

dels habitants de la zona on està situada. Amb un bon estudi dels perills, podrem 

eliminar o reduir molt significativament els possibles accidents i elaborar un bon pla 

d’actuació en cas de que es produïssin. 

 

 

5.2. CLASSIFICACIÓ DE LA PLANTA 

 

5.2.1. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL 

 

 En base a la normativa descrita en el Reglamento de actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/61 del 30 de Diciembre de 1961) 

establim la classificació de la nostra activitat industrial de producció d’àcid acètic com: 

 

- Activitat industrial insalubre i nociva.  

 

Classificació decimal: 311-43  (Annex I del reglament) 

Naturalesa de l’activitat: Obtenció de productes per síntesi orgànica 

Motiu de la classificació: En cas d’emplear-se o desprendre gasos tòxics. 

 A la instal·lació s’utilitzen gasos tòxics com el monòxid de carboni. 
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- Activitat industrial perillosa. 

 

Es considerada una activitat industrial perillosa degut a que es manipulen productes 

inflamables tals com el metanol, l’acetat de metil o el monòxid de carboni que són 

susceptibles d’originar riscs greus per a les persones o bens. 

 

Segons l’article 4art d’aquest reglament, la ubicació de les instal·lacions de la planta ha 

d’estar a un mínim de 2000 metres del nucli de població agrupat més proper. 

 

5.2.2. CLASSIFICACIÓ DELS PRODUCTES MANIPULATS 

 

 Conèixer les propietats i característiques dels productes manipulats en el nostre 

procés és essencial a l’hora de fer una bona identificació del risc que ens permeti actuar 

de forma òptima en termes de seguretat. 

 

  La classificació d’aquests productes es farà en base al reglament existent que fa 

referència a l’emmagatzematge de productes químics. Aquest reglament és el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias (Real Decreto 379/2001) i inclou la normativa ITC MIE-APQ-001 

d’emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles, ITC MIE-APQ-006, 

d’emmagatzematge de líquids corrosius i ITC MIE-APQ-007, d’emmagatzematge de 

líquids tòxics. Segons aquesta normativa, els productes es poden classificar tal com 

s’indica a continuació: 

 

 · ITC MIE-APQ-001 

 

Classe A: Productes liquats amb una pressió absoluta de vapor a 15ºC superior a 1 bar. 

(Ex: propilè, butadiè, clorur de metil). 

 

Segons la temperatura a la qual s’emmagatzemen poden ser considerats com: 

 

 - Subclasse A1: Productes de la classe A que s’emmagatzemen liquats a una 

temperatura inferior a 0ºC. 
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 - Subclasse A2: Productes de la classe A que s’emmagatzemen liquats a altres 

condicions. 

 

Classe B: Productes amb un punt d’inflamació inferior a 55ºC i que no estan compresos 

a la classe A. (Ex: acetona, alcohol amílic). 

Segons el seu punt d’inflamació es poden considerar com: 

 

 - Subclasse B1: Productes de classe B amb punt d’inflamació inferior a 38ºC. 

 - Subclasse B2: Productes de classe B amb punt d’inflamació igual o superior a 

38ºC i inferior a 55ºC. 

 

Classe C: Productes amb punt d’inflamació comprès entre 55ºC i 100ºC. (Ex: fenol, 

formaldehid) 

 

Classe D:  Productes amb punt d’inflamació superior a 100ºC. 

 

 · ITC MIE-APQ-006 

 

Corrosius classe a): Substàncies molt corrosives. Pertanyen a aquest grup les 

substàncies que provoquen una necrosis perceptible del teixit cutani en el lloc 

d’aplicació, al aplicar-se sobre la pell intacta d’un animal per un període de temps de 

tres minuts com a màxim. 

 

Corrosius classe b): Substàncies corrosives. Pertanyen a aquest grup les substàncies 

que provoquen una necrosis perceptible del teixit cutani en el lloc d’aplicació, al 

aplicar-se sobre la pell intacta d’un animal per un període de temps comprès entre tres 

minuts com a mínim i seixanta minuts com a màxim. 

 

Corrosius classe c): Substàncies amb un grau menor de corrosivitat. Pertanyen a aquest 

grup les substàncies que provoquen una necrosis perceptible del teixit cutani en el lloc 

d’aplicació, al aplicar-se sobre la pell intacta d’un animal per un període de temps a 

partir de una hora i fins a quatre hores com a màxim. També pertanyen a la classe c) els 

productes que no son perillosos per als teixits epitelials, però que son corrosius per a 
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l’acer al carboni o l’alumini produint una corrosió a una velocitat superior a 6’25 

mm/any a una temperatura de 55ºC quan s’aplica a una superfície d’aquests materials.  

 

 · ITC MIE-APQ-007 

S’estableixen tres classes de líquids tòxics, d’acord amb la legislació vigent sobre 

classificació, envasat i etiquetat de substàncies i preparats perillosos. 

• Classe T+: molt tòxics. 

• Classe T: tòxics. 

• Classe Xn: nocius. 

La catalogació en les categories de substàncies i preparats molt tòxics, tòxics o nocius 

s’efectuarà mitjançant la determinació de la toxicitat aguda de la substància sobre els 

animals, expressada en dosis letal (DL50) o concentració letal (CL50), prenent els valors 

establerts en la legislació vigent sobre classificació, envasat i etiquetat de substàncies 

perilloses. 

 

La classificació dels productes i reactius que intervenen en el procés és: 

 

 - Metanol:  B1 i classe T 

 - Monòxid de carboni: A1 i classe T 

 - Àcid acètic: B2 i corrosiu de classe c. 
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5.3. IDENTIFICACIÓ DE LES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES PERILLOSES 

 

5.3.1. ETIQUETATGE 

 L’etiquetatge de substàncies químiques perilloses està regulat en el Real Decreto 

363/1995. Les normes bàsiques d’etiquetat de productes químics perillosos són les 

següents: 

a)  Es obligatori que els fabricants, comerciants o distribuïdors de productes químics 

perillosos els etiquetin correctament. 

b) Els envasos amb productes intermedis o restes de trasvassos, així com els que 

continguin qualsevol residu, han d’etiquetar-se de forma que es doni la informació 

necessària sobre el seu contingut i perillositat. 

c) Tota etiqueta ha de contenir les següents dades:  

- Nom de la substància o del preparat. 

- Composició de la substància. 

- Nom, direcció completa i telèfon del responsable de la comercialització 

(fabricants, importadors o distribuïdors). 

- Pictogrames i indicacions de perill que estaran impresos en negre sobre un 

fons ataronjat. 

- Frases “R” que defineixen els riscs que s’atribueixen a les substàncies i 

complementen lo indicat al pictograma. 

- frases “S” que enuncien les recomanacions de prudència adequades per al 

treball amb substàncies perilloses. 

- Opcionalment, figurarà el telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia. 

- CEE. Ens garanteix el compliment de tota la normativa per la utilitat de la 

substància en qüestió. 

- Número CEE, és el número que dóna la comunitat econòmica europea de la 

substància. 
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d) La etiqueta ha de col·locar-se en zones visibles de l’envàs, no s’ha de poder esborrar 

o treure i ha de ser llegible. 

e) L’idioma utilitzat ha de correspondre a la llengua o llengües oficials de l’Estat. 

f) Les indicacions incloses en la etiqueta han de estar sòlidament fixades en una o varies 

cares de l’envàs, o impreses directament en ell. 

g) El tamany de la etiqueta ha d’estar en proporció amb el tamany i forma de l’envàs, de 

manera que la seva lectura sigui clara. 

h) El color i la presentació de la etiqueta han de permetre que pictogrames, lletres i fons 

quedin clarament diferenciats. 

i) S’han d’emmagatzemar els productes perillosos seguint les indicacions de seguretat 

de les frases “S” de la etiqueta. 

j) Existeixen altres fonts de comunicació del risc químic que complementen la funció 

realitzada per les etiquetes, com les Fitxes de dades de Seguretat (FDS). 

k) És obligatori informar i formar als treballadors sobre els riscs del seu lloc de treball i 

dels productes químics que s’utilitzen. 

l) S’ha de disposar dels equips de protecció individual (EPI) o col·lectius, i utilitzar-los 

si ho indica la etiqueta del producte amb el que s’està treballant. 

m) Les substàncies inflamables han de conservar-se allunyades de la calor o de tota 

flama o font de guspira. 
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5.3.1.1. ESQUEMA DEL CONTINGUT D’UNA ETIQUETA 

 

 

5.3.1.2. PICTOGRAMES UTILITZATS PER A IDENTIFICAR ELS PERILLS 

DE LES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 
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5.3.1.3. LLISTAT DE FRASES R i S  

 

 Actualment existeixen 64 frases R (riscos específics de les substàncies i 

preparats perillosos), 62 frases S (consells de prudència sobre substàncies i preparats 

perillosos), 57 combinacions de frases R i 18 combinacions de frases S. 

 

Frases R 

Frases de risc. Riscos específics atribuïts a les substàncies i preparats perillosos 

 

R1 Explosiu en estat sec. 

R2 Risc d’explosió per xoc, fricció, foc o altres fonts d’ignició. 

R3 Alt risc d’explosió per xoc, fricció, foc o altres fonts d’ignició. 

R4 Forma compostos metàl·lics explosius molt sensibles. 

R5 Perill d’explosió en cas de escalfament. 

R6 Perill d’explosió en contacte o sense contacte amb l’aire. 

R7 Pot provocar incendis. 

R8 Perill de foc en contacte amb matèries combustibles. 

R9 Perill d’explosió al mesclar amb matèries combustibles. 

R10 Inflamable. 

R11 Fàcilment inflamable. 

R12 Extremadament inflamable. 

R14 Reacciona violentament amb l’aigua. 

R15 Reacciona amb l’aigua alliberant gasos extremadament inflamables. 

R16 Pot esclatar en mescla amb substàncies comburents. 

R17 S’inflamen espontàniament en contacte amb l’aire. 

R18 En usar-ho poden formar-se mescles airevapor explosives/inflamables. 

R19 Pot formar peròxids explosius. 

R20 Nociu per inhalació. 

R21 Nociu en contacte amb la pell. 

R22 Nociu per ingestió. 

R23 Tòxic per inhalació. 

R24 Tòxic en contacte amb la pell. 

R25 Tòxic per ingestió. 

R26 Molt tòxic per inhalació. 

R27 Molt tòxic en contacte amb la pell. 

R28 Molt tòxic per ingestió. 

R29 En contacte amb l’aigua allibera gasos tòxics. 

R30 Pot inflamar-se fàcilment en usar-ho. 

R31 En contacte amb àcids allibera gasos tòxics. 

R32 En contacte amb àcids allibera gasos molt tòxics. 
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R33 Perill d’efectes acumulatius. 

R34 Provoca cremades. 

R35 Provoca cremades greus. 

R36 Irrita els ulls. 

R37 Irrita les vies respiratòries. 

R38 Irrita la pell. 

R39 Perill d’efectes irreversibles molt greus. 

R40 Possibilitat d’efectes irreversibles. 

R41 Riscos de lesions oculars molt greus. 

R42 Possibilitat de sensibilització per inhalació. 

R43 Possibilitat de sensibilització en contacte amb la pell. 

R44 Risc d’explosió en escalfar-lo en ambient confinat. 

R45 Pot causar càncer. 

R46 Pot provocar alteracions genètiques hereditàries. 

R47 Pot provocar malformacions congènites. 

R48 Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada. 

R49 Pot causar càncer per inhalació. 

R50 Molt tòxic per als organismes aquàtics. 

R51 Tòxic per als organismes aquàtics. 

R52 Nociu per als organismes aquàtics. 

R53 Pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi ambient aquàtic. 

R54 Tòxic per a la flora. 

R55 Tòxic per a la fauna. 

R56 Tòxic per als organismes del sòl. 

R57 Tòxic per a les abelles. 

R58 Pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi ambient. 

R59 Perillós per a la capa d’ozó. 

R60 Pot perjudicar la fertilitat. 

R61 Risc durant l’embaràs d’efectes adversos per al fetus. 

R62 Possible risc de perjudicar la fertilitat. 

R63 Possible risc durant l’embaràs d’efectes adversos per al fetus. 

R64 Pot perjudicar els nens alimentats amb llet materna. 
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Combinació de frases R 

 

R14/15 Reacciona violentament amb l’aigua, alliberant gasos extremadament inflamables. 

R15/29 En contacte amb l’aigua allibera gasos tòxicament i extremadament inflamables. 

R20/21 Nociu per inhalació i en contacte amb la pell. 

R20/22 Nociu per inhalació i per ingestió. 

R20/21/22 Nociu per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 

R21/22 Nociu en contacte amb la pell i per ingestió. 

R23/24 Tòxic per inhalació i en contacte amb la pell. 

R23/25 Tòxic per inhalació i per ingestió. 

R23/24/25 Tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 

R24/25 Tòxic en contacte amb la pell i per ingestió. 

R26/27 Molt tòxic per inhalació i en contacte amb la pell. 

R26/28 Molt tòxic per inhalació i per ingestió. 

R26/27/28 Molt tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 

R27/28 Molt tòxic en contacte amb la pell i per ingestió. 

R36/37 Irrita els ulls i les vies respiratòries. 

R36/38 Irrita els ulls i la pell. 

R36/37/38 Irrita els ulls, la pell i les vies respiratòries. 

R37/38 Irrita les vies respiratòries i la pell. 

R39/23 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació. 

R39/24 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell. 

R39/25 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per ingestió. 

R39/23/24 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i contacte amb la pell. 

R39/23/25 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i ingestió. 

R39/24/25 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell i ingestió. 

R39/23/24/25 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació, contacte amb la pell i ingestió. 

R39/26 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació. 

R39/27 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell. 

R39/28 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per ingestió. 

R39/26/27 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i contacte amb la pell. 

R39/26/28 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i ingestió. 

R39/27/28 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell i ingestió. 

R39/26/27/28 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació, contacte amb la pell i 

ingestió. 

R40/20 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació. 

R40/21 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles en contacte amb la pell. 

R40/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per ingestió. 

R40/20/21 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació i contacte amb la pell. 

R40/20/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació i ingestió. 
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R40/21/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles en contacte amb la pell i ingestió. 

R40/20/21/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació, contacte amb la pell i ingestió. 

R42/43 Possibilitat de sensibilització per inhalació i en contacte amb la pell. 

R48/20 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació. 

R48/21 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per contacte amb la pell. 

R48/22 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per ingestió. 

R48/20/21 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació i 

contacte amb la pell. 

R48/20/22 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació i 

ingestió. 

R48/21/22 Nociu: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per contacte amb la 

pell i ingestió. 

R48/20/21/22 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació, 

contacte amb la pell i ingestió. 

R48/23 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació. 

R48/24 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per contacte amb la pell. 

R48/25 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per ingestió. 

R48/23/24 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació i 

contacte amb la pell. 

R48/23/25 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació i 

ingestió. 

R48/24/25 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per contacte amb la 

pell i ingestió. 

R48/23/24/25 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per inhalació, 

contacte amb la pell i ingestió. 

R50/53 Molt tòxic per als organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi 

ambient aquàtic. 

R51/53 Tòxic per als organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi 

ambient aquàtic. 

R52/53 Nociu per als organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi 

ambient aquàtic. 

 

Frases S 

Consells de prudència relatius a les substàncies i preparats perillosos. 

 

S1 Conservi’s sota clau. 

S2 Mantingui’s fora de l’abast dels nens. 

S3 Conservi’s en lloc fresc. 

S4 Mantingui’s lluny de locals habitats. 

S5 Conservi’s en... (líquid apropiat a especificar pel fabricant). 
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S6 Conservi’s en... (gas inert a especificar pel fabricant). 

S7 Mantinguis en recipient ben tancat. 

S8 Mantinguis el recipient en lloc sec. 

S9 Conservi’s el recipient en lloc ben ventilat. 

S12 No tancar el recipient hermèticament. 

S13 Mantinguis lluny d’aliments, begudes i pinsos. 

S14 Conservi’s lluny de .. (materials incompatibles a especificar pel fabricant). 

S15 Conservar allunyat de la calor. 

S16 Conservar allunyat de tota flama o font d’espurnes. No fumar. 

S17 Mantingueu lluny de materials combustibles. 

S18 Manipuleu i obriu el recipient amb prudència. 

S20 No menjar ni beure durant la seva utilització. 

S21 No fumar durant la seva utilització. 

S22 No respirar el pols. 

S23 No respirar els gasos/fums/vapors/aerosols [denominació(ns) adequada(s) a especificar pel fabricant]. 

S24 Eviti’s el contacte amb la pell. 

S25 Eviti’s el contacte amb els ulls. 

S26 En cas de contacte amb els ulls renteu-vos immediata i abundantment amb aigua i aneu 

a un metge. 

S27 Rentar-se immediatament la roba tacada o esquitxada. 

S28 En cas de contacte amb la pell, rentar-se immediatament i abundantment amb... (productes 

a especificar pel fabricant). 

S29 No tirar els residus per l’aigüera 

S30 No tirar mai aigua a aquest producte. 

S33 Evitar l’acumulació de càrregues electrostàtiques. 

S35 Elimineu els residus del producte i els seus recipients amb totes les precaucions possibles. 

S36 Useu indumentària protectora adequada. 

S37 Useu guants adequats. 

S38 En cas de ventilació insuficient, useu equip respiratori adequat. 

S39 Useu protecció per als ulls/la cara. 

S40 Per a netejar el sòl i els objectes contaminats per aquest producte, useu... (a especificar pel fabricant). 

S41 En cas d’incendi i/o d’explosió no respireu els fums. 

S42 Durant les fumigacions/polvoritzacions, useu equip respiratori adequat. [Denominació(ns) 

adequada(s) a especificar pel fabricant]. 

S43 En cas d’incendi, utilitzar... (els mitjans d’extinció els ha d’especificar el fabricant). Si l’aigua 

augmenta el risc, s’haurà d’afegir: «No usar mai aigua». 

S45 En cas d’accident o malestar, aneu immediatament al metge (si és possible, mostreu-li l’etiqueta). 

S46 En cas d’ingestió, aneu immediatament al metge i mostreu-li l’etiqueta o l’envàs. 

S47 Conservar a una temperatura no superior a...bC (a especificar pel fabricant). 

S48 Conservar humit amb... (medi apropiat a especificar pel fabricant). 
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S49 Conservar únicament en el recipient d’origen. 

S50 No mesclar amb... (a especificar pel fabricant). 

S51 Feu-ho servir únicament en llocs ben ventilats. 

S52 No usar sobre grans superfícies en locals habitats. 

S53 Eviteu l’exposició. Demaneu instruccions especials abans de l’ús. 

S56 Elimineu aquesta substància i el seu recipient en un punt d’arreplegada pública de residus 

especials o perillosos. 

S57 Utilitzeu un envàs de seguretat adequat per a evitar la contaminació del medi ambient. 

S59 Remetre’s al fabricant o proveïdor per a obtenir informació sobre la seva recuperació/ 

reciclatge. 

S60 Elimineu el producte i el seu recipient com a residus perillosos. 

S61 Eviteu el seu alliberament al medi ambient. Demaneu instruccions específiques de la fitxa 

de dades de seguretat. 

S62 En cas d’ingestió no provocar el vòmit: Acudiu immediatament al metge i mostreu-li l’etiqueta o 

l’envàs. 

 

Combinació de les frases S 

 

Sl/2 Conserveu sota clau i mantingueu fora de l’abast dels nens. 

S3/7 Conserveu el recipient ben tancat i en lloc fresc. 

S3/9/14 Conserveu en lloc fresc i ben ventilat i lluny de... (materials incompatibles, a especificar pel 

fabricant). 

S3/9/14/49 Conserveu únicament al recipient d’origen, en lloc fresc i ben ventilat i lluny de... (materials 

incompatibles, a especificar pel fabricant). 

S3/9/49 Conserveu únicament al recipient d’origen, en lloc fresc i ben ventilat. 

S3/14 Conserveu en lloc fresc i lluny de... (materials incompatibles, a especificar pel fabricant). 

S7/8 Mantingueu el recipient ben tancat i en lloc sec. 

S7/9 Mantingueu el recipient ben tancat i en lloc ben ventilat. 

S7/47 Mantingueu el recipient ben tancat i Conserveu a una temperatura no superior a...bC (a especificar 

pel fabricant). 

S20/21 No menjar, ni beure, ni fumar durant la seva utilització.  

S24/25 Eviteu el contacte amb els ulls i la pell. 

S29/56 No tirar els residus per l’aigüera. 

S36/37 Feu servir indumentària i guants de protecció adequats. 

S36/37/39 Feu servir indumentària i guants adequats i protecció per als ulls/la cara. 

S36/39 Feu servir indumentària adequada i protecció per als ulls/la cara. 

S37/39 Feu servir guants adequats i protecció per als ulls/la cara. 

S47/49 Conservi’s únicament al recipient d’origen i a temperatura no superior a...bC (a especificar pel 

fabricant). 
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5.3.1.4. DIMENSIONS DE LA ETIQUETA 

Les dimensions de la etiqueta seran les següents: 

Capacitat de l’envàs Dimensions (en mil·límetres) 

–fins a 3 litres:  si es possible, almenys 52 x 74 

–superior a 3 litres sense superar els 50 litres:  almenys 74 x 105 

–superior a 50 litres sense superar els 500 litres:    almenys 105 x 148 

–superior a 500 litres:  almenys 148 x 210 

 

 Cada símbol haurà de cobrir almenys una dècima part de la superfície de la 

etiqueta i en cap cas serà menor de 1cm2. La etiqueta es fixarà firmement a una o més 

superfícies de l’envàs immediatament després de la introducció del preparat en el 

mateix. 

 La informació que la etiqueta ha de contenir, ha de destacar clarament del 

contorn i ha de ser d’una mida i espai suficient per a facilitar-ne la seva lectura. 
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5.3.2. FITXES DE SEGURETAT 

 Les fitxes de seguretat són una important font d’informació complementària a la 

informació continguda a l’etiqueta i constitueix una eina de treball molt útil sobretot en 

l’àmbit de prevenció de riscs laborals.  

 Des de el punt de vista preventiu, les fitxes de seguretat tenen per objectiu: 

- Proporcionar dades que permetin identificar el producte i al responsable de la 

seva comercialització, així com un número de telèfon al qual es puguin 

efectuar consultes d’emergència. 

- Informar sobre els riscs i perills del producte respecte a inflamabilitat, 

estabilitat i reactivitat, toxicitat, possibles lesions o danys per inhalació, 

ingestió o contacte dèrmic, primers auxilis i ecotoxicitat. 

- Formar al usuari del producte sobre el comportament i característiques del 

producte, la seva correcta utilització (manipulació, emmagatzematge, 

eliminació, etc.), controls d’exposició, mitjans de protecció (individual o 

col·lectiva) a utilitzar en el cas de que el control no fos del tot eficaç o en cas 

d’emergència, actuacions a realitzar en cas d’accident tals com l’ús de 

extintors adequats contra incendi, el control i neutralització de vessaments, 

etc. 

 

 A continuació es recullen totes les fitxes de seguretat dels productes que 

intervenen en el nostre procés: 
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Fichas Internacionales de Seguridad 
Química  

ACIDO ACETICO  ICSC: 0363 

 

 
ACIDO ACETICO 
Acido etanoico 

CH3COOH/C2H4O2 
Masa molecular: 60.1 

 
Nº CAS 64-19-7 
Nº RTECS AF1340000 
Nº ICSC 0363 
Nº NU 2789 
Nº CE 607-002-00-6(>90%) 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

Inflamable. El 
calentamiento intenso 
puede producir aumento de 
la presión con riesgo de 
estallido.  

Evitar llama abierta, NO 
producir chispas y NO 
fumar.  

Pulverización con agua, 
espuma resistente al 
alcohol, dióxido de 
carbono. Los bomberos 
deberían emplear 
indumentaria de protección 
completa incluyendo 
equipo autónomo de 
respiración.  

EXPLOSION  

Por encima de 39°C: 
pueden formarse mezclas 
explosivas vapor/aire.  

Por encima de 39°C: 
sistema cerrado, 
ventilación y equipo 
eléctrico a prueba de 
explosiones.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones 
y demás instalaciones por 
pulverización con agua.  

 

EXPOSICION  ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  

 

•  INHALACION  

Dolor de garganta, tos, 
jadeo, dificultad 
respiratoria. (síntomas de 
efectos no inmediatos: 
véanse Notas).  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado y someter 
a atención médica.  

•  PIEL  

Enrojecimiento, dolor, 
graves quemaduras 
cutáneas.  

Guantes protectores, traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante o 
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ducharse y solicitar 
atención médica.  

•  OJOS  

Dolor, enrojecimiento, 
visión borrosa, 
quemaduras profundas 
graves.  

Pantalla facial.  Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después consultar a un 
médico.  

•  INGESTION  

Dolor de garganta, 
sensación de quemazón del 
tracto digestivo, dolor 
abdominal, vómitos, 
diarrea.  

No comer, beber ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca, NO 
provocar el vómito y 
someter a atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Recoger el líquido procedente de 
una fuga en recipientes 
herméticos, neutralizar con 
precaución el líquido derramado 
con carbonato sódico, sólo bajo 
la responsabilidad de un experto 
o eliminar el residuo con agua 
abundante (protección personal 
adicional: traje de protección 
completa incluyendo equipo 
autónomo de repiración).  

A prueba de incendio. Separado 
de oxidantes, bases. Mantener en 
lugar frío; mantener en una 
habitación bien ventilada. 
Separado de alimentos y piensos.  

NO transportar con 
alimentos y piensos.  
símbolo C 
R: 10-35 
S: 2-23-26 

Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: II 
EC: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0363  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades 
Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994    

ACIDO ACETICO  ICSC: 0363 

D 
 
A 
 
T 
 
O 
 
S 
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, con olor acre.  
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor y por 
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A 
 
N 
 
T 
 
E 
 
S 

 El contacto prolongado o repetido 
con la piel puede producir 
dermatitis.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 118°C 
Punto de fusión: 16°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.05 
Solubilidad en agua: miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 1.6 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.07 
Punto de inflamación: 39°C 
Temperatura de autoignición: 427°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 4.0-17 
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: -0.31 - 0.17  

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y 
se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe 
considerarse la inmediata administración de un spray adecuado por un médico o persona por él 
autorizada. Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-614  

 
 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 1-011 ACIDO ACETICO 
 

ICSC: 0363  ACIDO ACETICO 
© CCE, IPCS, 1994    

NOTA LEGAL IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes 
son responsables del posible uso de esta 
información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de 
Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española 
incluye el etiquetado asignado por la 
clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 
67/548/CEE traspuesta a la legislación 
española por el Real Decreto 363/95 (BOE 
5.6.95).  
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ACETATO DE METILO  ICSC: 0507 

 

 
ACETATO DE METILO 

Acido acético, éster metílico 
CH3COOCH3 

Masa molecular: 74.1 
 

Nº CAS 79-20-9 
Nº RTECS AZ9100000 
Nº ICSC 0507 
Nº NU 1231 
Nº CE 607-021-00-X 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Altamente inflamable.  Evitar llama abierta, NO 

producir chispas y NO 
fumar.  

Polvos, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosiones. 
Utilícense herramientas 
manuales no generadoras 
de chispa.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones 
y demás instalaciones por 
pulverización con agua.  

 

EXPOSICION    

•  INHALACION  

Tos, pesadez, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, 
vómitos, pérdida de 
conocimiento. (Síntomas 
de efectos no inmediatos: 
véanse Notas).  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
someter a atención médica.  

•  PIEL  

Piel seca, enrojecimiento, 
aspereza.  

Guantes protectores, traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar 
atención médica.  

•  OJOS  

Enrojecimiento, dolor, 
visión borrosa.  

Gafas ajustadas de 
seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
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después consultar a un 
médico.  

•  INGESTION  
Dolor abdominal, pesadez, 
náusea, vómitos, debilidad.  

No comer, beber ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca, dar a 
beber abundante agua y 
someter a atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se derrama 
y el ya derramado en recipientes 
herméticos, absorber el líquido 
residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro. NO permitir que este 
producto químico penetre en el 
ambiente. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de 
respiración).  

A prueba de incendio. Separado 
de oxidantes fuertes, ácidos, 
bases. Mantener en lugar frío, 
seco. Herméticamente cerrado.  

símbolo F 
símbolo 
Xi 
R: 11-36-
66-67 

S: (2-)16-26-29-33 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0507  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades 
Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  

ACETATO DE METILO  ICSC: 0507 

D 
 
A 
 
T 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y 
puede extenderse a ras del suelo; 
posible ignición en punto distante, y 
puede acumularse en los lugares 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor, a través de la piel 
y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C se puede alcanzar bastante 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición a 101.3 kPa: 57°C 
Punto de fusión: -98°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.93 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 
24.4 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 21.7 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.6 
Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.3 
Punto de inflamación: -13°C 
Temperatura de autoignición: 455°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 3.1-16  
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PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición a 101.3 kPa: 57°C 
Punto de fusión: -98°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.93 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 
24.4 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 21.7 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.6 
Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.3 
Punto de inflamación: -13°C 
Temperatura de autoignición: 455°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 3.1-16  

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 
atención especial al agua.  

N O T A S  

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y 
se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Los 
síntomas de lesión del nervio óptico no se ponen de manifiesto hasta después de unas horas. En caso de 
envenenamiento con esta sustancia es necesario tratamiento específico; deben estar disponibles medios 
adecuados junto con instrucciones. Nombres Comerciales: Devoton, Tereton.  

 
 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 2-006 ACETATO DE METILO 
 

ICSC: 0507  ACETATO DE METILO 
© CCE, IPCS, 1994    

NOTA LEGAL IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes 
son responsables del posible uso de esta 
información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de 
Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española 
incluye el etiquetado asignado por la 
clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 
67/548/CEE traspuesta a la legislación 
española por el Real Decreto 363/95 (BOE 
5.6.95). 
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ACIDO PROPIONICO  ICSC: 0806 

 

 
ACIDO PROPIONICO 
Acido metilacético 
Acido etilfórmico 
CH3CH2COOH 

Masa molecular: 74.1 
 

Nº CAS 79-09-4 
Nº RTECS UE5950000 
Nº ICSC 0806 
Nº NU 1848 
Nº CE 607-089-00-0 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Inflamable.  Evitar llama abierta, NO 

producir chispas y NO 
fumar.  

Polvo, espuma resistente al 
alcohol, pulverización de 
agua, dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Por encima de 54°C pueden 
formarse mezclas 
explosivas de vapor/aire.  

Por encima de 54°C, 
sistema cerrado, ventilación 
y equipo eléctrico a prueba 
de explosiones.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones 
y demás instalaciones por 
pulverización con agua.  

 

EXPOSICION  ¡HIGIENE ESTRICTA!   

•  INHALACION  
Tos, dificultad respiratoria, 
dolor de garganta.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 
someter a atención médica.  

•  PIEL  

Quemaduras cutáneas, 
dolor, ampollas.  

Guantes protectores, traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar 
atención médica.  

•  OJOS  

Enrojecimiento, dolor, 
visión borrosa, quemaduras 
profundas graves.  

Pantalla facial.  Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad). 
Después, consultar a un 
médico.  

•  INGESTION  Dolor abdominal, náusea, 
dolor de garganta, vómitos.  

 Enjuagar la boca, dar a 
beber agua abundante, NO 
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provocar el vómito y 
someter a atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Recoger el líquido procedente de 
la fuga en recipientes tapados, 
absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. 
(Protección personal adicional: 
equipo autónomo de respiración).  

Separado de alimentos y piensos, 
oxidantes fuertes, bases fuertes.  

NO transportar con 
alimentos y piensos.  
símbolo C 
R: 34 
S: (1/2-)23-36-45 

Nota: B 
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: III 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0806  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades 
Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  

ACIDO PROPIONICO  ICSC: 0806 

D 
 
A 
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido aceitoso, incoloro, de 
olor acre.  

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber 
por inhalación del vapor y por 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 141°C 
Punto de fusión: -21.5°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.995 

Presión de vapor, Pa a 20°C: 386 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.56 
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Solubilidad en agua: muy elevada Punto de inflamación: 54.4°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 2.9-14.8  

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-642 
Código NFPA: H 2; F 2; R 0; 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 2-013 ACIDO PROPIONICO 
 

ICSC: 0806  ACIDO PROPIONICO 
© CCE, IPCS, 1994    

NOTA LEGAL IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes 
son responsables del posible uso de esta 
información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de 
Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española 
incluye el etiquetado asignado por la 
clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 
67/548/CEE traspuesta a la legislación 
española por el Real Decreto 363/95 (BOE 
5.6.95). 
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METANOL  ICSC: 0057 

 

 
METANOL 

Alcohol metílico 
Carbinol 

Monohidroximetano 
CH3OH 

Masa molecular: 32.0 
 

Nº CAS 67-56-1 
Nº RTECS PC1400000 
Nº ICSC 0057 
Nº NU 1230 
Nº CE 603-001-00-X 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

Altamente inflamable. 
Arde con una llama 
invisible. Explosivo.  

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar. NO poner en 
contacto con oxidantes.  

Polvo, espuma resistente al 
alcohol, agua en grandes 
cantidades, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosiones 
(véanse Notas).  

En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones 
y demás instalaciones 
rociando con agua.  

 

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 

EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES Y 
NIÑOS!  

 

•  INHALACION  
Tos, vértigo, dolor de 
cabeza, náuseas.  

Ventilación. Extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 
proporcionar asistencia 
médica.  

•  PIEL  

¡PUEDE ABSORBERSE! 
Piel seca, enrojecimiento.  

Guantes protectores y traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante o 
ducharse y proporcionar 
asistencia médica.  

•  OJOS  Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de Enjuagar con agua 
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seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.  

•  INGESTION  

Dolor abdominal, jadeo, 
pérdida del conocimiento, 
vómitos (para mayor 
información véase 
Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.  

Provocar el vómito 
(¡UNICAMENTE EN 
PERSONAS 
CONSCIENTES!) y 
proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 
Recoger el líquido procedente de 
la fuga en recipientes herméticos, 
eliminar el líquido derramado con 
agua abundante y el vapor con 
agua pulverizada. (Protección 
personal adicional: traje de 
protección completa incluyendo 
equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. Separado 
de oxidantes fuertes. Mantener en 
lugar fresco.  

No 
transportar 
con 
alimentos 
y piensos.  

símbolo F 
símbolo T 
R: 11-23/24/25-39-23/24/25 
S: (1/2-)7-16-36/37-45 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Riesgos Subsidiarios NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0057  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades 
Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  

METANOL  ICSC: 0057 

D 
 
A 
 
T 
 
O 
 
S 
 
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor se mezcla bien con el aire, 
formándose fácilmente mezclas 
explosivas.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación, a través de la piel y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C se puede alcanzar bastante 
rápidamente una concentración nociva 
en el aire.  
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A 
 
N 
 
T 
 
E 
 
S 

mg/m3 (piel) (ACGIH 1993-1994). 
 

vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA 
El contacto prolongado o repetido con 
la piel puede producir dermatitis. La 
sustancia puede afectar al sistema 
nervioso central, dando lugar a dolores 
de cabeza persistentes y alteraciones de 
la visión.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 65°C 
Punto de fusión: -94°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.79 
Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 12.3 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
1.1 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.01 
Punto de inflamación: (c.c.) 12°C 
Temperatura de autoignición: 385°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 6-35.6 
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: -0.82/-0.66  

DATOS 
AMBIENTALES  

La sustancia presenta una baja toxicidad para los organismos acuáticos 
y terrestres.  

N O T A S  

EXPLOSION/PREVENCION: Utilícense herramientas manuales no generadoras de chispas. Está 
indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-36 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 3-138 METANOL 
 

ICSC: 0057  METANOL 
© CCE, IPCS, 1994    

NOTA LEGAL IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes 
son responsables del posible uso de esta 
información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de 
Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española 
incluye el etiquetado asignado por la 
clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 
67/548/CEE traspuesta a la legislación 
española por el Real Decreto 363/95 (BOE 
5.6.95). 
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MONOXIDO DE CARBONO  ICSC: 0023 

 

 
MONOXIDO DE CARBONO 

Oxido de carbono 
CO 

Masa molecular: 28.0 
 

Nº CAS 630-08-0 
Nº RTECS FG3500000 
Nº ICSC 0023 
Nº NU 1016 
Nº CE 006-001-00-2 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

Extremadamente 
inflamable.  

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.  

Cortar el suministro; si no 
es posible y no existe 
riesgo para el entorno 
próximo, dejar que el 
incendio se extinga por sí 
mismo; en otros casos 
apagar con dióxido de 
carbono, agua pulverizada, 
polvo.  

EXPLOSION  

Las mezclas gas/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión. 
Utilícense herramientas 
manuales no generadoras 
de chispas.  

En caso de incendio: 
mantener fría la botella 
rociando con agua. 
Combatir el incendio 
desde un lugar protegido.  

 

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 

EXPOSICION DE 
MUJERES 
(EMBARAZADAS)!  

¡CONSULTAR AL 
MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS!  

•  INHALACION  

Confusión mental, vértigo, 
dolor de cabeza, náuseas, 
debilidad y pérdida del 

 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
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conocimiento.  proporcionar asistencia 
médica.  

•  PIEL     

•  OJOS     

•  INGESTION     

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. Ventilar. 
(Protección personal adicional: 
equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. Mantener 
en lugar fresco.  

símbolo 
F+ 
símbolo 
T 
R: 61-12-

23-48/23 
S: 53-45 
Clasificación de Peligros NU: 2.3 
Riesgos Subsidiarios NU: 2.1 
 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0023  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades 
Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994    

MONOXIDO DE CARBONO  ICSC: 0023 

D 
 
A 
 
T 
 
O 
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Gas comprimido, incoloro, inodoro, 
insípido.  
 
PELIGROS FISICOS 
El gas se mezcla bien con el aire, 
formándose fácilmente mezclas 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Al producirse una pérdida de gas se 
alcanza muy rápidamente una 
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S 

Solubilidad en agua, ml/100 ml a 
20°C: 2.3 Densidad relativa de 
vapor (aire = 1): 0.97 Punto de 
inflamación: Gas inflamable. 
Temperatura de autoignición: 
605°C Límites de explosividad, % 
en volumen en el aire: 12.5-74.2   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: -191°C 
Punto de fusión: -205°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.8 
Solubilidad en agua, ml/100 ml a 20°C: 
2.3 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
0.97 
Punto de inflamación: Gas inflamable. 
Temperatura de autoignición: 605°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 12.5-74.2  

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

El monóxido de carbono se forma en la combustión incompleta de la madera, aceites, carbón. Está 
presente en el humos de los automóviles y del tabaco. Está indicado examen médico periódico 
dependiendo del grado de exposición. A concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. NO utilizar 
cerca de un fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-827 
Código NFPA: H 3; F 4; R 0; 

 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 5-135 MONOXIDO DE CARBONO 
 

ICSC: 0023  MONOXIDO DE CARBONO 
© CCE, IPCS, 1994    

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible 
uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del 
Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado 
por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la 
Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real 
Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

YODURO DE METILO  ICSC: 0509 
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Yodometano 

CH3I 
Masa molecular: 142.0 

 
Nº CAS 74-88-4 
Nº RTECS PA9450000 
Nº ICSC 0509 
Nº NU 2644 
Nº CE 602-005-00-9 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible.   En caso de incendio en el 
entorno: polvo, espuma 
resistente al alcohol, agua 
pulverizada, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION  
  En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones 
y demás instalaciones 
rociando con agua.  

 

EXPOSICION  ¡HIGIENE ESTRICTA!   

•  INHALACION  

Ataxia. Tos. Diarrea. 
Vértigo. Somnolencia. 
Náuseas. Dolor de 
garganta. Vómitos. 
Debilidad.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Posición de 
semiincorporado. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

•  PIEL  

¡PUEDE ABSORBERSE! 
Enrojecimiento. Dolor. 
(Para mayor información, 
véase Inhalación).  

Guantes protectores. Traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y 
jabón. Proporcionar 
asistencia médica.  

•  OJOS  

Enrojecimiento. Dolor.  Gafas de protección de 
seguridad, pantalla facial, 
o protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

•  INGESTION  

(Para mayor información, 
véase Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. Provocar 
el vómito 
(¡UNICAMENTE EN 
PERSONAS 
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CONSCIENTES!). 
Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. Recoger, 
en la medida de lo posible, el 
líquido que se derrama y el ya 
derramado en recipientes 
herméticos. Absorber el líquido 
residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro. (Protección personal 
adicional: traje de protección 
completo incluyendo equipo 
autónomo de respiración).  

Separado de alimentos y piensos. 
Véanse Peligros Químicos. 
Ventilación a ras del suelo.  

NU (transporte): 
Clasificación de 
Peligros NU: 6.1 
Grupo de Envasado 
NU: I 

Envase irrompible; colocar el 
envase frágil dentro de un 
recipiente irrompible cerrado. No 
transportar con alimentos y 
piensos.  
CE: 
símbolo T 
R: 21-23/25-37/38-40 
S: 1/2-36/37-38-45 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0509  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 
2003    

YODURO DE METILO  ICSC: 0509 

D 
 
A 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro , de olor 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
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E 
 
S 

 

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 42.5°C 
Punto de fusión: -66.5°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.3 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 
1.4 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 50 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
4.9 
Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 2.9 
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: 1.51-1.69  

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y 
se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe 
considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él 
autorizada.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61G61a  
 

INFORMACION ADICIONAL  

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la 
siguiente dirección: 
http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 1999 
Traducción al español y actualización de valores 
límite y etiquetado: 2003  
FISQ 6-200  

ICSC: 0509  YODURO DE METILO 
© CE, IPCS, 2003    

NOTA LEGAL IMPORTANTE:  

Esta ficha contiene la opinión colectiva del 
Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. Su posible 
uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, 
sus representantes o el INSHT, autor de la 
versión española.12:34 30/06/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YODURO DE HIDROGENO  ICSC: 1326 
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Masa molecular: 127.9 

 
Nº CAS 10034-85-2 
Nº RTECS MW3760000 
Nº ICSC 1326 
Nº NU 2197 
Nº CE 053-002-00-9 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible. En caso 
de incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.  

 Polvo, espuma resistente al 
alcohol, agua pulverizada, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION     

 

EXPOSICION 
 ¡EVITAR TODO 

CONTACTO!  
¡CONSULTAR AL 
MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS!  

•  INHALACION  

Sensación de quemazón. 
Tos. Dificultad 
respiratoria. Jadeo. Dolor 
de garganta. Síntomas no 
inmediatos (véanse Notas).  

Sistema cerrado y 
ventilación.  

Aire limpio, reposo. 
Posición de 
semiincorporado. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

•  PIEL  

Enrojecimiento. 
Quemaduras cutáneas. 
Dolor. Ampollas. (para 
mayor información, véase 
Inhalación). EN 
CONTACTO CON 
LIQUIDO: 
CONGELACION.  

Guantes aislantes del frío. 
Traje de protección.  

EN CASO DE 
CONGELACION: aclarar 
con agua abundante, NO 
quitar la ropa. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

•  OJOS  

Enrojecimiento. Dolor. 
Quemaduras profundas 
graves.  

Pantalla facial, o 
protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

•  INGESTION   No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.  

 

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Ventilar. (Protección personal 
adicional: traje de protección 
química incluyendo equipo 

 

A prueba de incendio si está en 
local cerrado.  

NU (transporte): 
Clasificación de 
Peligros NU: 2.3 
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autónomo de respiración).  CE: 
símbolo C 
R: 35 
S: 1/2-9-26-36/37/39-
45 

Nota 5 
 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 1326  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 
2003    

YODURO DE HIDROGENO  ICSC: 1326 

D 
 
A 
 
T 
 
O 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Gas incoloro, de olor acre.  
 
PELIGROS FISICOS 
El gas es más denso que el aire  
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Al producirse una pérdida de gas se 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: -35.5°C 
Punto de fusión: -51°C 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 
57 

Presión de vapor, kPa a °C: 756 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
4.4 

 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

Las aleaciones de cobre-estaño y cobre-níquel, así como, el acero inoxidable y la aleación de níquel-
cromo, ofrece la mejor resistencia frente a la corrosión. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen 
de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y 
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un 
aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. Con el fin de evitar la fuga de gas en 
estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape.  



  5.SEGURETAT I HIGIENE   
 
 

40   Planta de producció d’àcid acètic   
 

de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y 
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un 
aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. Con el fin de evitar la fuga de gas en 
estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G35  
Código NFPA: H 3; F 0; R 0;  

 

INFORMACION ADICIONAL  

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la 
siguiente dirección: 
http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 1999 
Traducción al español y actualización de valores 
límite y etiquetado: 2003 
FISQ: 6-199 

 

ICSC: 1326  YODURO DE HIDROGENO 
© CE, IPCS, 2003   

 

 

NOTA LEGAL IMPORTANTE:  

Esta ficha contiene la opinión colectiva del 
Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. Su posible 
uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, 
sus representantes o el INSHT, autor de la 
versión española. 

 
 

Ficha de Datos de Seguridad  
Según Directiva 2001/58/CE  

775970  Iridio solución patrón Ir=10,00±0,02 g/l ICP 

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 
Denominación: 
Iridio solución patrón Ir=10,00±0,02 g/l 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. C/Garraf, 2 E-08211 Castellar 
del Vallès  
(Barcelona) España Tel.:(+34) 937 489 400 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499 

2.  
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2. Composición/Información de los componentes  

  

 

Acido Clorhídrico 37% (dil. 20%) 
CAS [7647-01-0]      Fórmula: HCl     M.=36,46      
Número CE (EINECS): 231-595-7     
Número de índice CE: 017-002-01-X 
R: 34-37 

3.  

3. Identificación de los peligros  

  

 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

4.  

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder a 
la respiración artificial. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

 
Lavar abundantemente con agua y jabón. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. 

4.4 Ojos: 

 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 

5.  

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Agua. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. 
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5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

 ----- 

5.3 Riesgos especiales: 

 

Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores 
tóxicos de HCl. No permitir el paso del agua de extinción a 
acuíferos superficiales o subterráneos. Precipitar los vapores 
formados con agua. 

5.4 Equipos de protección: 

 Ropa y calzado adecuados. Equipo de respiración autónomo. 

6.  

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Procurar una 
ventilación apropiada. No inhalar los vapores. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la 
contaminación del suelo, aguas y desagües. 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger con materiales absorbentes (Absorbente General 
Panreac, Kieselguhr, etc.) o en su defecto arena o tierra secas y 
depositar en contenedores para residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los 
restos con agua abundante. Neutralizar con solución de 
carbonato sódico. 

7.  

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 Asegurar una buena ventilación y renovación de aire en el local. 

7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. En lugar fresco, seco y bien 
ventilado. Temperatura ambiente. 

8.  

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. 
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 Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. 

8.2 Control límite de exposición: 

 
VLA-ED: 5 ppm ó 7,6 mg/m3 (HCl) 
VLA-EC: 10 ppm ó 15 mg/m3 (HCl) 

8.3 Protección respiratoria: 

 
En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio 
adecuado. Filtro E. Filtro P. 

8.4 Protección de las manos: 

 Usar guantes apropiados: ( neopreno, nitrilo, látex). 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 

Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse manos y cara antes de 
las pausas y al finalizar el trabajo. Usar ropa de trabajo 
adecuada. No comer, beber ni fumar en el lugar de trabajo. No 
inhalar la sustancia. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del 
medio ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el 
tipo de protección que debe usarse para la manipulación del 
producto, indicando el tipo de material y, cuando proceda, el 
tiempo de penetración de dicho material, en relación con la 
cantidad y la duración de la exposición. 

9.  

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 

 Líquido azul. 

 Olor: 

 Picante 

  

 

Punto de ebullición :107°C 
Punto de fusión : -25°C 
Densidad (20/4): 1,02 
Solubilidad: Miscible con agua 

10.  
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10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

 Temperaturas elevadas. 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 Metales y sus aleaciones. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

 Cloruro de hidrógeno. 

10.4 Información complementaria: 

 ----- 

11.  

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 CL50 inh rata: 3124 ppm/1h 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Atendiendo a los componentes del preparado, las características 
peligrosas probables son las siguientes: 
Por inhalación: Irritaciones en mucosas, tos, dificultades 
respiratorias. 
En contacto con la piel: irritaciones leves. 
Por contacto ocular: irritaciones leves. 
Por ingestión: Irritaciones en mucosas de la boca, garganta, 
esófago y tracto intestinal. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las 
precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

12.  

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

 ----- 

12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Peces: 25 mg/l (HCl) 
Peces (Leuciscus Idus) LC50: 862 mg/l (HCl) 
Plantas: 6 mg/l (HCl) 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = ----- 
Riesgo para el medio terrestre = ----- 
12.2.3 - Observaciones : 
Ecotóxico en medio acuático. La ecotoxicidad se debe a la 
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Ecotóxico en medio acuático. La ecotoxicidad se debe a la 
desviación del pH. Posiblemente tóxico para bacterias y 
plancton. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
No consume oxígeno de forma biológica. 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto bioacumulable. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 

No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. No 
incorporar al sumidero de aguas residuales. Producto poco 
contaminante para el agua. El compuesto produce mezclas 
tóxicas con el agua, aunque se encuentre diluido. 

  

 DATOS BASADOS en los Componentes del Preparado. 

13.  

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas 
para la eliminación de residuos químicos, los cuales tienen 
carácter de residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento 
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publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. Publicada en BOE 
19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o 
preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los 
propios productos contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de 
envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicado en 
BOE 01/05/98. 

14.  

14. Información relativa al transporte  

  

 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. 
ONU 1760     Clase: 8     Grupo de embalaje: III 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. 
ONU 1760 Clase: 8 Grupo de embalaje: III 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Corrosivo líquido, n.e.p. 
ONU 1760     Clase: 8     Grupo de embalaje: III 
Instrucciones de embalaje: CAO 820      PAX 818      

15.  

15. Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según Directiva de la CE 

 

Símbolos:      
Indicaciones de peligro: Irritante     
Frases R: 36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
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Reglamento (CE) n° 1232/2002 de la Comisión, de 9 de julio de 
2002, por el que se sustituye el anexo del Reglamento (CE E) n° 
3677/90 del Consejo, relativo a las medidas que deben 
adoptarse para impedir el desvío de determinadas sustancias 
para la fabricación ilícita de estupefacientes y de sustancias 
psicotrópicas y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 
3769/92 

16.  

16. Otras informaciones  

  

 Información de los componentes: 

  

 

Acido Clorhídrico 37% (dil. 20%) 
CAS [7647-01-0]      HCl     M.=36,46      
231-595-7     017-002-01-X 

     R: 34-37 
Provoca quemaduras. Irrita las vías respiratorias. 

  

 

Número y fecha de la revisión:0 25.10.03 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de 
Seguridad, están basados en nuestros conocimientos actuales, 
teniendo como único objeto informar sobre aspectos de 
seguridad y no garantizándose las propiedades y características 
en ella indicadas. 

17.  
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5.4. PRINCIPALS RISCS EXISTENTS DERIVATS DE LA ACTIVITAT 

INDUSTRIAL 

 

 Conèixer els riscs existents ens serà molt útil a l’hora d’elaborar els plans 

d’emergència i determinar les accions a prendre en cas d’un possible accident.. En 

general, els principals riscs a tenir en compte que es poden derivar de l’activitat de la 

nostra planta de producció d’àcid acètic són els que es detallen a continuació: 

• Incendi. 

• Explosió 

• Fuga de gasos 

• Vessament incontrolat de productes químics perillosos 

5.4.1. RISC D’INCENDI 

 

 L’incendi és el resultat d’una reacció química d’oxidació-reducció fortament 

exotèrmica que rep el nom de combustió. Per a que es produeixi l’incendi es precisa de 

la concurrència de quatre factors que s’han denominat el tetraedre del foc: combustible, 

comburent, font de calor i la reacció en cadena. 

 

  

 

 

 

Per a la extinció d’un incendi  s’ha de suprimir un dels 4 factors següents que 

descriurem a continuació: 
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• Combustible: és tota substància susceptible de combinar-se amb l’oxigen de forma 

ràpida i exotèrmica. Les seves característiques són: 

 

- Punt d’inflamació: Temperatura mínima a la qual un líquid desprèn suficient 

quantitat de vapors per a que, en mescla amb l’aire, es produeixi la ignició 

mitjançant l’aportació d’una energia d’activació. 

 

- Temperatura d’autoignició: Temperatura mínima a la qual una substància ha de 

ser escalfada per a iniciar o causar la seva pròpia combustió en absència de 

guspira o flama. 

 

- Límit inferior d’inflamabilitat: Concentració mínima de % en volum de 

combustible en mescla amb l’aire, per sota del qual la mescla es massa pobre per a 

que s’inflami. 

 

- Límit superior d’inflamabilitat: Concentració màxima per sobre de la qual la 

mescla és massa rica per a que s’inflami. 

 

- Potència calorífica: Quantitat de calor que una substància pot desprendre per 

unitat de massa en un procés de combustió. 

 

• Comburent: és tota mescla de gasos en la qual l’oxigen està en proporció suficient 

per a que es produeixi la combustió. 

 

• Energia d’activació: és la energia mínima necessària per a que s’iniciï la reacció. 

Depèn del tipus de combustible i de les condicions en les que es trobi (pressió, 

temperatura, concentració, grau de subdivisió, etc.). L’energia d’activació pot ser 

proporcionada per focus de diferent origen: 

 

- Focus elèctrics: arcs elèctrics, escalfament per resistència, escalfament per 

inducció, càrregues estàtiques, etc. 

 

- Focus mecànics: calor de fricció, calor de compressió, etc. 
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- Focus tèrmics: guspira de combustió, superfícies calentes, radiació solar, etc. 

 

- Focus químics: calor de descomposició, calor de solucions, escalfament espontani, 

etc. 

 

• Reacció en cadena: és el conjunt d’esdeveniments, correlatius en el temps, que 

defineixen un incendi. Consta de tres etapes: 

 

- Inanició:  Té lloc quan un combustible en condicions determinades, en presència 

del comburent (aire), rep la energia d’activació subministrada per un focus 

d’ignició 

 

- Propagació:  És la evolució de l’incendi en el espai i temps. Aquesta evolució pot 

ser per conducció, per convecció, per radiació o per desplaçament.  

 

La propagació pot donar-se de dues formes: 

 

a) Vertical (entre zones de diferent nivell a través de finestres, conduccions 

d’aire, forats de serveis i ascensors) 

 

b) Horitzontal (entre zones d’un mateix nivell degut a la disposició dels 

materials combustibles, portes, finestres o forats en les parets, caigudes 

d’elements de separació, etc.) 

 

       La propagació d’un incendi depèn de dos factors: 

 

a) Factor tècnic: estretament relacionat amb el projecte de l’edifici i la seva 

finalitat  ja que depèn de: 

 

   - La situació, distribució i característiques dels combustibles en el local   

 (emmagatzematge en estanteries, ampolles, aerosols, etc.) 
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   - La càrrega tèrmica que tingui el local (tipus de combustible emmagatzemat, 

càrrega de foc, potència calorífica del material emmagatzemat, quantitat de 

material en el local i dimensions del local. 

  - Resistència al foc del local donada per les condicions constructives (materials, 

estructura, portes, obertures, etc.) 

   - Quantitat adequada d’elements de detecció, alarma i extinció. 

   - Manteniment d’aquests elements. 

 

b) Factor humà: està relacionat amb la capacitació i formació del personal en la 

lluita contra el foc i en tenir un pla d’autoprotecció adequat i ben conegut pels 

treballadors. Es responsabilitat de l’empresari, segons l’article 19 de la Llei de 

Prevenció de Riscs Laborals, el proporcionar aquesta capacitació als seus 

treballadors. 

 

- Conseqüències:  Són els danys a bens i lesions a persones derivades del incendi i 

de la propagació del mateix. 

 

D’acord amb la norma UNE 23010 i amb la finalitat d’elegir agents extintors adequats, 

podem classificar els tipus de foc en 5 grups segons el tipus de material combustible. 

 

Segons aquesta classificació, a la nostra planta principalment podem tenir risc de focs 

de les classes B, C i E. Aquest risc és d’especial importància a la zona 100 

d’emmagatzematge de matèries primeres ja que tant el monòxid de carboni com el 

metanol són inflamables. També es podrien donar focs de classe A a la zona 900 

d’oficines, vestuari, etc. 
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5.4.2. RISC D’EXPLOSIÓ 

 
 Una explosió es l’alliberament de forma violenta d’energia a l’ambient, 

normalment acompanyada d’altes temperatures i d’alliberament de gasos. Una explosió 

causa ones expansives als voltants d’on es produeix si l’alliberament és suficientment 

ràpid per a que la energia continguda es dissipi mitjançant una ona de xoc.  

 

 Les explosions es poden dividir en deflagracions o detonacions segons la 

velocitat de la ona de xoc i del pic de sobrepressió. 

 

• Deflagració: és una explosió on l’alliberament d’energia menys brusc que en una 

detonació. En la deflagració tenim que la velocitat de la ona de sobrepressió és 

subsònica (velocitat superior a 1m/s) i es pot arribar a més de 8 bar de sobrepressió. 

Si una deflagració es troba amb un obstacle es pot tornar en detonació. 

 

• Detonació: és una explosió amb un alliberament d’energia molt brusc que implica 

una onda expansiva. En la explosió, la velocitat de la ona de sobrepressió és 

supersònica (velocitat superior a 340 m/s) i el pic de sobrepressió pot arribar fins a 

20 bars. La detonació és més destructiva que la deflagració degut al pic. 

 

 Els efectes destructius de les explosions són agreujats considerablement degut a 

que durant la explosió es creen projectils o fragments de material que són disparats 

violentament en totes direccions. Els projectils que són llançats, adquireixen energia 

cinètica i energia potencial degut a la ona de xoc, i són en la seva gran majoria part del 

recipient que contenia la mescla explosiva. Aquests projectils comporten un greu perill 

tan per les persones dels voltants com per la seguretat de la resta d’instal·lacions 

properes. 

 

 Una altra classificació es fa segons el lloc on succeeixen les explosions. Així 

distingim entre explosions confinades, si l’explosió té lloc a l’interior d’un recipient, i 

explosions no confinades si aquesta explosió es produeix a l’exterior d’un recipient o en 

un edifici, etc. 
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• Explosions confinades: Aquest tipus d’explosions es produeixen quan hi ha hagut 

una fuga d’un gas o d’un vapor inflamable en una àrea confinada o recipient. 

Aleshores, si el gas es troba dins dels límits d’inflamabilitat i troba una font 

d’ignició es dóna lloc a la explosió que deriva en la ruptura del recipient que conté 

el fluid. L’alliberament del contingut del recipient provoca una ona de pressió que 

accelera els fragments d’aquest recipient i aquests surten expulsats convertint-se en 

projectils que poden arribar a ser molt perillosos ja que poden impactar en d’altres 

equips del seu voltant i provocar un efecte domino, esdevenint així un accident de 

majors conseqüències. Les possibles causes d’origen d’aquest tipus d’explosions 

són una fallada de l’equip de regulació i alleujament de la pressió, reducció del 

gruix de les paret de l’equip degut a la corrosió, erosió o atac químic o bé una 

reducció de la resistència del recipient deguda a sobreescalfaments, defectes en la 

seva estructura, etc.  

 

• Explosions no confinades: Els núvols de vapor no confinats es generen a partir de 

la fuga d’una quantitat determinada d’un gas o vapor combustible o bé d’un líquid 

inflamable a partir del qual es forma vapor. Un cop format el núvol, es poden donar 

diverses situacions: 

 

- Que el núvol es dispersi en l’aire abans de donar-se la ignició. D’aquesta 

manera la concentració seria inferior al límit d’inflamabilitat i no hi hauria 

danys aparents per explosió. 

- Que el núvol s’incendiï immediatament i comenci l’incendi del toll de líquid. 

En aquest cas no hi hauria explosió i els danys ocasionats serien mínims. 

- Que el núvol es dispersi en una àrea gran i es produeixi la ignició passat un 

cert temps de manera que tingui lloc la formació d’una gran flamarada. 

- Que el núvol es dispersi en una àrea gran i es produeixi la ignició passat un 

cert temps de manera que la flamarada formada s’acceleri tant que es generi 

una ona de sobrepressió i conseqüentment una deflagració. 
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 Finalment, tenim les BLEVES (boiling liquid expanding vapour explosion) que 

es produeixen per la despresurització sobtada d’un líquid en ebullició creant una ona 

expansiva. Són un tipus d’explosions que tenen lloc en tancs d’emmagatzematge de 

gasos liquats a pressió, en els que per ruptura o fuga del tanc, el líquid de l’interior entra 

en ebullició i s’incorpora massivament al vapor en expansió. Si el vapor alliberat 

correspon a un producte inflamable, aleshores es genera una bola de foc també en 

expansió. En una BLEVE la expansió explosiva te lloc en tota la massa de líquid 

evaporada súbitament. La causa més freqüent d’aquest tipus d’explosions es deguda a 

un incendi extern que rodeja el tanc pressuritzat, el debilita mecànicament, i li produeix 

una fissura o ruptura. 

 
 
 
5.4.3. RISC DE FUITA I VESSAMENT 

 
 Les fuites de gasos i els vessaments incontrolats de productes químics perillosos 

són riscs a tenir en compte degut a la seva possibilitat d’incendi i possible extensió per 

la planta si no són confinats correctament. De la mateixa forma, són perillosos perquè 

comporten la explosió de líquids nocius o tòxics a l’entorn, afectant d’aquesta forma a 

persones i medi ambient. 

 

 Quan es produeix una fuita o un vessament accidental, s’ha d’intentar aturar la 

extensió del núvol o del toll de producte, sempre i quan no sigui perillós pel personal, 

retenint-lo o canalitzant-lo cap a un lloc segur. Si per alguna raó és necessari apropar-se 

al perill, s’haurà de fer d’esquenes al sentit del vent. A més, s’han d’eliminar totes les 

fonts d’ignició i no generar ni guspires ni flames que poguessin derivar en un incendi 

del producte i evitar així que l’accident esdevingui de major importància. Finalment, 

avisarem a les autoritats competents si la fuita és suficientment gran i està fora del 

nostre abast de control . 
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5.5. PLANS D’EMERGÈNCIA 

 Un pla d’emergència és el conjunt d’accions programades per a la protecció de 

les persones i de les instal·lacions en front de situacions que poden desencadenar 

possibles accidents, a fi de minimitzar les conseqüències que puguin derivar d’aquests 

accidents. Així doncs, el pla d’emergència té per finalitat millorar l’efectivitat dels 

mitjans de protecció amb els que conta l’empresa en cas d’accident. Un pla 

d’emergència s’elabora sempre que hi hagi un risc d’accident o bé quan la llei ho 

exigeixi. 

 Es distingeixen dos tipus de plans d’emergència que són: 

- Pla d’emergència interior (PEI): és el pla redactat pels propis tècnics de 

l’empresa 

- Pla d’emergència exterior (PEE): és el pla redactat per l’administració 

competent a partir del PEI de la planta i dels informes de seguretat facilitats 

pels responsables de l’empresa. 

 Aquests informes de seguretat contindran: 

• Informació sobre el sistema de gestió i d’organització en cas 

d’emergència 

• Presentació de l’entorn de treball (dades hidrològiques i 

geològiques). 

• Descripció de la instal·lació (substàncies perilloses, activitats, 

produccions, procediments,  etc.) 

• Identificació i anàlisis dels perills existents i dels riscs d’accidents 

amb les seves mesures preventives corresponents. 

• Mesures d’intervenció i/o prevenció per a limitar les conseqüències 

de l’accident. 

 Aquests informes de seguretat hauran de ser revisats i actualitzats periòdicament, 

com a mínim cada 5 anys o quan es produeixin canvis importants. 
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 Segons la Resolució del Ministeri d’Indústria i Energia del 30.1.91, l’industrial 

afectat per la llei d’accidents majors està obligat a donar a la Administració la 

informació corresponent per la elaboració del Pla d’Emergència Exterior (PEE). Per lo 

que el PEI ha de satisfer les necessitats de control de la emergència dins del recinte de la 

instal·lació industrial així com les derivades de la interfase entre el PEI i el PEE. 

 Entenem com interfase, el conjunt de procediments i mitjans comuns entre 

ambdós plans, així com els criteris i canals de notificació entre la instal·lació industrial i 

la Direcció del PEE. 

Planes de emergencia exterior e interfases 

 

 

Si considerem les categories dels accidents en la indústria química: 

Categorías de accidentes en la industria química 
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• Categoria 1: Accidents amb una única conseqüència de danys materials en les 

instal·lacions. No hi ha danys de cap tipus exteriors a la instal·lació industrial.  

• Categoria 2: Accidents amb conseqüències de possibles víctimes i danys 

materials en la instal·lació industrial. Les repercussions exteriors es limiten a 

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

• Categoria 3: Accidents amb conseqüències de possibles víctimes, danys 

materials i greus del medi ambient en zones extenses en l’exterior de la 

instal·lació industrial. 

 Els accidents de categories 2 i 3 són els considerats com a accidents majors. Les 

industries afectades pel R.D. 886/1998 tindran que entregar a la Administració la 

informació corresponent per a la elaboració del PEE. Aquesta informació es detallarà 

més endavant en l’apartat corresponent al PEE. 

5.5.1. PLA D’EMERGÈNCIA INTERIOR (PEI) 

 Definim el PEI com la organització i conjunt de mitjans i procediments 

d’actuació, previstos en una instal·lació  industrial o en instal·lacions industrials 

contigües, amb el fi de prevenir els accidents de qualsevol tipus, i en el seu cas, mitigar 

els seus efectes a l’interior de les esmentades instal·lacions. 

 Per a l’elaboració del PEI hem de considerar les etapes següents: 

Etapas en la elaboración de los planes de emergencia interior 
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 En la elaboració del PEI s’ha de tenir en compte el que s’indica a la Directriu 

Bàsica per la elaboració i homologació de els Plans Especials del Sector Químic. 

Segons aquesta directriu, els PEI han de contemplar com a mínim els punts que 

s’indiquen a continuació: 

1. Identificació dels accidents que justifiquen la activació del PEI, basats en 

l’Estudi de Seguretat (ES) i en el seu cas en l’Anàlisis Quantitatiu de Risc 

(ACR). Es descriuran els criteris per a l’inici de la emergència. 

S’activarà el pla d’emergència sempre que la magnitud d’un accident desbordi la 

capacitat d’actuació de resposta puntual. Els empleats hauran de tenir la formació 

adequada per a poder decidir si és necessària la activació del PEI. En tot cas, sempre 

s’haurà de donar coneixement de l’accident de forma immediata al director del Pla 

d’Emergència. 

2. Procediments d’actuació. Es definiran les normes generals que hauran 

d’emplear-se en cas d’emergència. S’hauran de considerar, com a mínim, els 

següents casos: 

- Incendi 

 La presència de productes inflamables a la nostra empresa provoca que el risc 

d’incendi sigui elevat. La seqüència d’actuació que el pla preveu és la següent: 

A. Detecció del foc. Detecció automàtica mitjançant els detectors d’incendis o 

bé detecció visual per part d’algun operari. 

B. Senyal d’alarma d’avís d’incendi. Senyal automàtica si la detecció del foc té 

lloc mitjançant un detector o manual si és l’operari qui avisa mitjançant els 

pulsadors contra incendis. 

C. Actuació i intervenció. S’activaran els ruixadors d’aigua automàtics de la 

zona i es comunicarà l’existència de l’incendi al cap de seguretat. Aquest 

avisarà als grups d’intervenció especialitzats en  l’extinció d’incendis, que 

atacaran el foc amb els dispositius antiincendis i EPIs dels que es disposa a la 

planta, al cos de bombers, i si s’escau a les autoritats competents en matèria 

d’emergències. 
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D. Evacuació i comunicació. Si el cap de seguretat (Director de la Emergència) 

ho veu convenient i l’incendi adquireix grans dimensions, es comunicarà a 

totes les persones presents a la planta i es procedirà a la evacuació total de la 

planta. Totes les persones s’hauran de reunir al punt de trobada. 

E. Fi de l’emergència. Es donarà per finalitzada la situació d’emergència quan 

el cap de seguretat decideixi si encara existeix perill o no segons la valoració 

present que efectuï. 

- Explosió 

 La reacció de carbonilació que té lloc en la nostra activitat és una reacció molt 

exotèrmica i involucra substàncies químiques altament inflamables, per tant existeix risc 

d’explosió. La seqüència d’actuació que el pla preveu és la següent: 

  

A. Senyal d’alarma i evacuació. Un cop donada la explosió, s’activarà 

automàticament la alarma d’emergències i s’evacuarà a totes les persones 

presents a la planta que s’hauran de reunir al punt de trobada fixat per a 

casos d’emergències. 

B. Actuació i intervenció. S’activaran els ruixadors d’aigua automàtics de la 

zona. El cap de seguretat avisarà als grups d’intervenció especialitzats en  

l’extinció d’incendis, que atacaran el foc amb els dispositius antiincendis i 

EPIs dels que es disposa a la planta, al cos de bombers, i a les autoritats 

competents en matèria d’emergències. 

C. Fi de l’emergència. Es donarà per finalitzada la situació d’emergència quan 

el cap de seguretat decideixi si encara existeix perill o no segons la valoració 

present que efectuï. 

- Fuita de gasos tòxics, irritants o corrosius 

 L’activitat de la nostra planta comporta l’ús de substàncies tòxiques, irritants i 

corrosives (metanol,monòxid de carboni, àcid acètic) i això comporta la existència de 

risc de fuges. La seqüència d’actuació que el pla preveu és la següent: 
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A. Detecció de la fuita.   

B. Senyal d’alarma i evacuació. Un cop donada la fuita, es donarà la senyal 

d’alarma d’emergències i s’evacuarà a totes les persones presents a la planta 

que s’hauran de reunir al punt de trobada fixat per a casos d’emergències. 

C. Comunicació. El cap d’emergència avisarà a les autoritats competents i 

informarà de la situació i de l’abast de la fuita. 

D. Confinament. S’intentarà confinar la fuita de forma que no surti a l’exterior i 

pugui formar un núvol tòxic. 

E. Fi de l’emergència. Es donarà per finalitzada la situació d’emergència quan 

el cap de seguretat decideixi si encara existeix perill o no segons la valoració 

present que efectuï. 

- Vessament incontrolat de productes perillosos 

 Es pot donar la situació en que hi hagi un vessament de les substàncies 

químiques perilloses presents a la planta i per tant, s’ha de controlar la seva possible 

extensió ja que pot donar lloc a incendis i a la formació de vapors tòxics.  

 

A. Detecció del vessament. 

B. Senyal d’alarma. Comunicació de l’accident al cap de seguretat que avisarà 

als grups d’intervenció especialitzats, els quals actuaran sobre el vessament 

degudament equipats amb els EPIs corresponents. 

C. Confinament. S’intentarà retenir o canalitzar cap a un lloc segur el líquid 

vessat per a ser recollit posteriorment. 

D. Comunicació. El cap de seguretat avisarà a les autoritats competents si el  

vessament és suficientment gran i està fora del nostre abast de control. 

E. Evacuació. Si el cap de seguretat ho veu convenient i el vessament adquireix 

grans dimensions, es comunicarà a totes les persones presents a la planta i es 

procedirà a la evacuació total. Totes les persones s’hauran de reunir al punt 

de trobada fixat prèviament en cas d’emergència. 

F. Fi de l’emergència. Es donarà per finalitzada la situació d’emergència quan 

el cap de seguretat decideixi si encara existeix perill o no segons la valoració 

present que efectuï. 
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3. Direcció de la emergència. Serà obligatòria la presència continua a la 

instal·lació del Director de la Emergència, o persona en qui delegui. El director 

haurà de ser consultat en totes les situacions que involucrin aspectes de la 

seguretat. El Director de la Emergència serà l’interlocutor del Pla d’Emergència 

Interior amb l’Exterior. En el PEI es descriurà la cadena de comandament 

operativa durant les emergències. Es farà la relació dels càrrecs de les persones 

responsables i dels seus noms i s’inclouran les formes d’entrar en contacte amb 

elles. 

 A la nostra planta el Director de la Emergència serà el Cap de Seguretat. 

4. Operativitat. Es descriuran en aquest capítol les accions que ha de realitzar 

cada grup de persones involucrades en la organització de emergència, en funció, 

en el seu cas, del tipus d’emergència. Es consideraran els següents grups de 

persones: 

• Direcció del Pla. Persona encarregada de coordinar totes les persones i 

actuacions que tinguin lloc durant una emergència. 

• Serveis de prevenció i extinció d’incendis de la pròpia planta. Grup de 

persones amb formació específica en matèria de prevenció i extinció 

d’incendis que s’encarregarà d’intervindre quan es doni una alerta per 

incendis. 

• Servei sanitari. Grup de persones amb formació específica en primers 

auxilis que s’ocuparà d’atendre els afectats en cas d’accident. 

• Resta de personal. Totes les persones que no formen part dels grups 

anteriors hauran de desplaçar-se al punt de trobada quan es doni una 

situació d’emergència. Aquestes persones seguiran en tot moment les 

ordres dictades pel director del pla. 

5. Interfase amb el Pla d’Emergència Exterior. El Director de la Emergència 

classificarà l’accident en una de les 3 categories que hem definit anteriorment 

segons la magnitud de la emergència. En el cas d’accidents de categoria 2 o 3 

que requereixin de la ajuda de mitjans externs per combatre'ls, el Director de la 

Emergència ho comunicarà a la administració i s’activarà el Pla d’Emergència 

Exterior. 
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 La comunicació serà via telefònica punt a punt com a mitjà primari i es reservarà 

 la línia de telèfon convencional com a mitjà secundari. En la comunicació es 

 descriurà el tipus d’accident i la seva situació actual així com les mesures de 

 seguretat que s’han adoptat fins al moment. 

6. Fi de la emergència. El director del Pla de Emergència determinarà les 

condicions sota les que es pot considerar per acabada la situació d’emergència. 

Aquestes condicions es donaran quan: 

  - S’elimini el risc que havia originat l’emergència. 

  - S’hagin pres les mesures preventives pertinents per garantir novament  

  la seguretat a la zona afectada. 

  - Totes les persones afectades estiguin en un lloc segur. 

7. Inventari de mitjans disponibles. Són tots els mitjans tècnics mòbils i fixes, 

equips de protecció respiratòria i primers auxilis, detectors, xarxa d’alarmes i 

medis humans. Tots els mitjans dels que es disposa són vistos amb detall en els 

apartats següents corresponents a mesures de protecció contra incendis i EPIs. 

8. Manteniment de la operativitat del Pla.  

 - Es realitzarà un programa d’informació sobre els coneixements bàsics 

que ha de tenir el personal adscrit al Pla. Totes les persones tindran el deure de 

conèixer quina ha de ser la seva forma d’actuar quan s’activi el PEI. 

 - Es realitzarà un programa d’ensinistrament del personal de prevenció i 

extinció d’incendis de manera que adquireixin l’experiència necessària per a dur 

a terme les actuacions de prevenció i extinció. 

 - En cas de que s’incorporin noves instal·lacions o es determinin nous 

focus de risc, el PEI es revisarà i es modificarà de manera que quedin 

contemplats aquests nous elements. 

 - Anualment, es duran a terme simulacres d’activitat del PEI i es 

definiran i normalitzaran exercicis destinats a millorar l’execució del pla. 
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5.5.2 PLA D’EMERGÈNCIA EXTERIOR (PEE) 
 
 El Pla d’ Emergència Exterior és el marc orgànic i funcional per a fer front a les 

emergències per accidents greus amb substàncies perilloses prèviament analitzats, 

classificats i majoritàriament avaluats. En ell s’estableix l’esquema de coordinació de 

les autoritats, organismes i serveis cridats a intervenir, els recursos humans i materials 

necessaris per a la seva aplicació i les mesures de protecció més idònies. 

  

 Les indústries afectades pel R.D. 886/1.988 hauran d’entregar a la Administració 

la informació necessària corresponent per a la elaboració del PEE. Aquesta informació 

inclourà: Informació Bàsica per a l’Elaboració de Plans d’Emergència Exterior (IBA), 

Estudi de Seguretat (ES), Anàlisis Quantitatiu de Risc (ACR) i el PEI. 

 

 

Información del Plan de Emergencia Exterior (del industrial a la administración) 
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 Actualment, Catalunya conta amb el Pla d’Emergència Exterior del Sector 

Químic de Catalunya (PLASEQCAT).  

 

En aquest PEE es recull informació referent a:  

 

- Abast del Pla (territorial, industrial i corporatiu) 

- Coneixement del risc (anàlisis de risc i de vulnerabilitat) 

- Estructura i organització (comitè d’emergències, grup d’actuació,etc.) 

- Operativitat (criteris d’activació, procediment d’actuació,etc.) 

-  Instal·lacions, mitjans i recursos adscrits al pla. 

-  Implantació i manteniment de l’operativitat (revisions periòdiques, exercicis 

i simulacres). 

 

5.6 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

5.6.1. INTRODUCCIÓ 

 Basant-nos en la norma NBE-CPI 96 i el Real Decreto 2267/2004, establirem les 

condicions necessàries que han de reunir els edificis i instal·lacions d’aquesta planta a fi 

de protegir de forma adequada, en front als riscos originats per un possible incendi, a 

totes les persones que hi siguin presents. A més, s’adoptaran les mesures de seguretat 

indicades que permetin minimitzar els efectes dels incendis contra les estructures dels 

edificis i es distribuirà la instal·lació de forma que la actuació dels equips d’intervenció 

exteriors es realitzi amb facilitat. 

5.6.2. CARACTERITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT INDUSTRIAL 

 El Real Decreto 2267/2004 ens diu que es denomina establiment industrial a tot 

el conjunt d’edificis, instal·lacions i/o espais oberts que són d’ús industrial i que 

desenvolupen una activitat que és objecte de control per part de l’administratició. 

  Aquests establiments industrials es poden caracteritzar segons dos criteris: 

  a) La seva configuració i ubicació en relació al seu entorn. 

  b) El seu nivell de risc intrínsec. 
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5.6.2.1. CARACTERITZACIÓ SEGONS LA CONFIGURACIÓ I UBICACIÓ EN 

RELACIÓ A L’ENTORN 

 Les molt diverses configuracions i ubicacions que poden tenir els establiments 

industrials es consideren reduïdes a: 

 a) Establiments industrials ubicats en un edifici: 

 - Tipus A:  l’establiment industrial ocupa parcialment un edifici que té, a més a 

més, altres establiments, ja siguin aquests d’ús industrial o d’altres usos. 

 - Tipus B:  l’establiment industrial ocupa totalment un edifici que està adossat a 

un altre o altres edificis, o a una distància igual o inferior a tres metres d’un altre o altres 

edificis, d’un altre establiment, ja siguin aquests d’us industrial o bé d’altres usos. 

 - Tipus C:  l’establiment industrial ocupa totalment un edifici, o varis, en el seu 

cas, que està a una distància major de tres metres de l’edifici més pròxim d’altres 

establiments. Aquesta distància haurà d’estar lliure de mercaderies combustibles o 

elements intermedis susceptibles de propagar l’incendi. 

 b) Establiments industrials que desenvolupen la seva activitat en espais oberts 

que no constitueixen un edifici: 

 - Tipus D:  l’establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar totalment 

cobert i que té alguna de les façanes sense tancament lateral. 

 - Tipus E:  l’establiment industrial ocupa un espai obert que pot estar 

parcialment cobert (fins a un 50% de la seva superfície) i que té alguna de les façanes de 

la part coberta sense tancament lateral. 
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 Segons aquesta caracterització, tenim que la nostra planta correspon a un 

establiment industrial amb configuració del tipus C, és a dir, l’establiment industrial 

ocupa totalment un o varis edificis que estan a una distància major de tres metres de 

l’edifici més pròxim d’altres establiments.  
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5.6.2.2. CARACTERITZACIÓ SEGONS EL SEU NIVELL INTRÍNSEC 

 Els establiments industrials es classifiquen, segons el seu grau de risc intrínsec, 

atenent als criteris simplificats i segons els procediments que s’indiquen a continuació: 

 a) Els establiments industrials, en general, estaran constituïts per una o varies 

configuracions dels tipus A, B, C, D i E. Cadascuna d’aquestes configuracions 

constituirà una o varies zones (sectors o àrees de incendi) de l’establiment industrial 

 - Per als tipus A, B, C es considera “sector d’incendi” l’espai de l’edifici tancat 

pels elements resistents al foc durant el temps que s’estableixi en cada cas. 

 - Per als tipus D i E es considera que la superfície que ocupen constitueix un 

“àrea d’incendi” oberta, definida únicament pel seu perímetre. 

 b) El nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea d’incendi s’avaluarà calculant 

la següent expressió, que determina la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, 

del sector o àrea d’incendi determinat: 

)/()/(· 221 mMcalomMJR
A

CqG
Q a

i

iii

s

∑
=  

on: 

 Qs = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea de 

incendi, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

 Gi = Massa, en KG, de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector 

d’incendi (inclosos els materials constructius combustibles). 

 qi = Poder calorífic, en MJ/Kg o Mcal/Kg, de cada un dels combustibles (i) que 

existeixen en el sector d’incendi. 

 Ci = Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 

combustibilitat) de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector de 

incendi. 
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 Ra = Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per la 

activació) inherent a la activitat industrial que es desenvolupa al sector de incendi, 

producció, muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge, etc. 

 A = superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea 

d’incendi, en m2. 

 Els valors de Ci, Ra i qi es poden deduir de les taules 1.1 , 1.2 i 1.3 exposades al 

Real Decreto 2267/2004. 

 A l’hora d’estimar el nivell de risc intrínsec de la planta i dimensionar 

posteriorment les mesures de protecció contra incendis, només es tindran en compte 

les zones 100 i 600 d’emmagatzematge de matèries primeres i de producte acabat 

respectivament, ja que a priori són les més perilloses. La resta de zones 

possiblement presentin un nivell de risc intrínsec inferior al obtingut en aquestes 

zones 100 i 600 però no obstant això, s’assumirà el mateix nivell de risc intrínsec i 

per tant, quedaran sobredimensionades en quant a les mesures de protecció contra 

incendis que s’hagin d’adoptar.  

 El grau de perillositat dels combustibles de la nostra planta és per a la zona 100 

Alta, ja que tenim líquids classificats com a A o B1 i per a la zona 600 Mitja perquè 

tenim líquids classificats com a B2. Per tant, els coeficients de combustibilitat seran 

de Ci=1,60 i de Ci=1,30 respectivament. 

 A l’àrea 100, tenim que els valors de qi són pel metanol de 19,9 MJ/Kg i pel 

monòxid de carboni de 8,4 MJ/Kg. A l’àrea 600, l’àcid acètic té un valor de qi =16,7 

MJ/Kg. 

 El valor del coeficient de perillositat per activació serà de Ra=2,0 tant per la zona 

100 com per la 600 ja que en ambdues zones es du a terme una activitat 

d’emmagatzematge de productes químics perillosos.  

 A l’àrea 100 tenim un valor de GCO = 273873,6 Kg i GMeOH=316011 Kg. A 

l’àrea 600 tenim  GAAG = 363387,5 Kg i GAAD = 260980 Kg. 
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 La superfície de l’àrea 100 és de 338 m2 i la de l’àrea 600 és de 374 m2. 

 Per tant, tenim que a l’àrea 100: 

2

2
/7,767292

338

60,1/4,831601160,1/9,196,273873
mMJ

m

KgMJKgKgMJKg
Qs =⋅⋅⋅+⋅⋅=

 

 i a l’àrea 600: 

2
2

/73,724862
374

30,1/7,1626098030,1/7,165,363387
mMJ

m

KgMJKgKgMJKg
Qs =⋅⋅⋅+⋅⋅=

 

   Un cop avaluades les densitats de càrrega de foc ponderada i corregida de cada 

sector d’incendi (Qs) es dedueix el nivell de risc intrínsec del sector o àrea d’incendi 

segons la taula: 

 

 Per tant, el nivell de risc intrínsec de l’àrea 100 és Alt 8 i el de l’àrea 600 és 

també Alt 8. En base a aquest fet, utilitzarem el nivell Alt per a establir els mitjans de 

protecció contra incendis necessaris. 
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 A partir de la següent taula podrem saber si s’ha respectat els m2 màxims de 

superfície construïda en aquestes zones. 

 

 El nostre establiment és del tipus C i aleshores com la zona 100 té un nivell Alt 8 

i una superfície de 338 m2 es troba dins del valor admissible que té per màxim 2000 m2. 

La zona 600, que també té un nivell Alt 8, presenta una superfície de 374 m2 i per tant, 

també es troba dins del límit permès estipulat en un màxim de 2000 m2. 

 Amb tot això, es determina que haurem de considerar un nivell ALT a l’hora de 

dimensionar les mesures de protecció contra incendis. 
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5.6.3. MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 Per tal de protegir la planta dels possibles incendis que es puguin produir, hem 

de disposar de les mesures de protecció contra incendis adequades. Es dissenyaran les 

estructures de les instal·lacions i es dotaran dels aparells, equips, sistemes, components, 

etc. contra incendis necessaris de manera que s’asseguri la correcta cobertura de la 

planta.  

 Les mesures de protecció es poden dividir en dos grups que són la protecció 

passiva i la protecció activa. 

5.6.3.1. MESURES DE PROTECCIÓ PASSIVES 

 La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i 

tècniques dissenyats per a prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o endarrerir la seva 

propagació i per últim, facilitar la seva extinció. 

 

 Aquestes mesures són les que actuen quan té lloc un incendi sense la intervenció 

de cap persona ja que són mesures que s’han adoptat prèviament durant el disseny de les 

instal·lacions. 

 D’aquest tipus de mesures es destaquen: 

 

5.6.3.1.1 DISTÀNCIES  

 

 A mesura que augmenten les distàncies entre el focus emissor i el focus receptor, 

el calor transmès resulta menor i per tant la propagació dels incendis resulta més lenta. 

Per aquesta raó, és molt important fer un disseny de les instal·lacions que respecti en tot 

moment les distàncies mínimes de seguretat que exigeix la normativa.  

 Les distàncies de seguretat mínimes es recullen amb detall a l’apartat 

d’emmagatzematge que s’exposarà posteriorment. 
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5.6.3.1.2 SECTORITZACIÓ  

 

 El sector d’incendi és un recinte que en cas de produir-se un incendi en el seu 

interior, impedeix la propagació de l’incendi a l’exterior durant un temps determinat. 

D’igual forma, si es produeix l’incendi fora d’aquest sector, evitarà que penetri el sector 

durant un temps determinat.  

 

 Aquests temps s’establiran conforme a les exigències de la norma mitjançant una 

escala de temps ( 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 minuts) que es correspon amb els 

següents valors de temperatura assolida per sobre de la ambient. 

 

Temps (minuts) 15 30 45 60 90 120 180 240 

Temperatura (°C)  718 821 882 925 986 1029 1090 1133 

 

   

5.6.3.1.3. SELECIÓ DE MATERIALS 

 

 Una bona elecció dels materials implicarà un millor control de la propagació de 

l’incendi. Les exigències de comportament davant del foc dels materials es defineixen 

fixant la classe que han d’assolir. Aquestes classes es denominen: M0, M1, M2, M3 i 

M4. El número de la denominació de cada classe indica la magnitud relativa amb la que 

els materials corresponents poden afavorir el desenvolupament d’un incendi. 

 

 La classe M0 indica que un material és no combustible davant de la acció 

tèrmica. Un material de classe M1 és combustible però no inflamable, cosa que implica 

que la seva combustió es manté quan desapareix l’aportació de calor des de un focus 

extern. Els materials de classe M2, M3 i M4 es consideren d’un grau d’inflamabilitat 

moderada, mitja o alta, respectivament. 
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5.6.3.1.4. AÏLLAMENTS 

 

 Els aïllaments són utilitzats per poder contrarestar de forma temporal els efectes 

de la temperatura sobre estructures o instal·lacions. Degut al baix coeficient de 

transmissió de calor que posseeixen els aïllants, es pot guanyar un cert temps davant els 

efectes de l’incendi sobre la estructura que estan protegint. 

 

5.6.3.1.5. PROTECCIÓ ESTRUCTURAL 

 

 La temperatura modifica el comportament dels materials de les estructures de tal 

manera que un augment d’aquesta implica una disminució de la seva resistència. 

Consegüentment, això pot significar que l’estructura acabi cedint i es produeixi 

l’ensorrament de l’edifici. 

 

 El nivell de protecció estructural es determina mitjançant el paràmetre de 

resistència al foc (RF). 

 Resistència al foc d’estructures i elements constructius 

 Els valors mínims requerits de resistència al foc d’estructures i d’elements 

constructius s’especifiquen a la NBE-CPI96 corresponent a les Normes Bàsiques de la 

Edificació i Condicions de Protecció Contra Incendis en els edificis.  

 S’entén per resistència al foc al temps expressat en minuts en que un element 

constructiu exposat al foc manté la seva estabilitat i les seves característiques 

estructurals i d’aïllament.   

 La següent taula indica el gruix requerit per a que un mur tingui un valor de 

resistència al foc determinat. 
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 Les parets corresponents a l’edifici de la zona 900 (oficines, vestuari, menjador, 

laboratoris i sala de control) són de 30 cm de gruix en el seu perímetre i de 10 cm de 

gruix en els envans. Per tant, la RF d’aquesta estructura és de 240 per a les parets del 

contorn i de RF-60 per a les parets interiors. 

 Totes les parets dels altres edificis de la planta són de 40 cm de gruix i per tant 

tenen una RF de 240. 

 Les portes de pas entre dos sectors d’incendi tindran una resistència al foc 

almenys igual a la meitat exigida a l’element que separa ambdós sectors de incendi. Per 

tant les portes tindran una RF-120. 

5.6.3.2. MESURES DE PROTECCIÓ ACTIVES 

 La protecció activa és la que té lloc quan s’ha produït un incendi i es requereix la 

actuació de personal d’intervenció. 

 La ubicació en planta dels dispositius a instal·lar que es detallaran a continuació, 

es recollirà al corresponent diagrama d’implantació o layout. 
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5.6.3.2.1. DETECTORS AUTOMÀTICS CONTRA INCENDIS 

 Els detectors són aparells d’instal·lació fixa que registren, comparen i mesuren 

automàticament fenòmens i/o variacions ambientals provocades per l’aparició d’un 

incendi, com són el món, la temperatura o les radiacions ultraviolada . Quan la detecció 

resulta positiva emeten una senyal acústica avisant del perill d’incendi. 

Segons el fenomen que detecten, es distingeix entre:  

•  Detector de gasos de combustió iònic.  

•  Detector òptic de fums.  

•  Detector òptic de flames.  

•  Detector tèrmic. 

 Els més utilitzats són els detectors de fums i els detectors tèrmics. Els detectors 

de fums s’instal·len a raó de 1 detector cada 60 m2 i els de temperatura cada 20 m2. 

  Es disposarà de 33 detectors d’incendis disposats als diferents edificis de la 

zona d’oficines, vestuari, menjador, laboratoris, sala de control, etc. i de forma que 

s’assegurarà una correcta cobertura de tota l’àrea. 

      

5.6.3.2.2. PULSADORS MANUALS D’ALARMA 

 Els pulsadors manuals d’alarma són uns dispositius que tenen com a finalitat la 

transmissió d’una senyal per alertar de la existència d’un incendi. L’avís té lloc quan 

una persona detecta l’existència d’un incendi i dóna la senyal d’alarma apretant el 

pulsador. La senyal emesa es rebuda a una sala de control centralitzada i permanentment 

vigilada de forma que es pugui localitzar la zona on s’ha activat el pulsador i es puguin 
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prendre les mesures pertinents. Un cop apretat un pulsador s’emetrà una senyal acústica 

que alertarà de l’existència de l’incendi a la resta de persones.  

 Els pulsadors estan previstos d’un dispositiu de protecció que impedeix la seva 

activació involuntària.  

 Els pulsadors hauran de ser fàcilment visibles i la distància a recórrer des de 

qualsevol punt de l’edifici protegit fins al pulsador haurà de ser inferior a 25 m. 

 La nostra planta disposarà de 20 pulsadors d’alarma degudament repartits els 

quals s’instal·laran preferentment al costat de les diferents sortides de cada sector 

d’incendis. 

 

 

 

5.6.3.2.3. RUIXADORS AUTOMÀTICS D’AIGUA PULVERITZADA O 

SPRINKLERS 

 La instal·lació de ruixadors automàtics o sprinklers permet tres accions 

simultànies: la detecció del foc, disparar l’alarma i extingir el foc. 

 El sistema està format per una sèrie de conduccions ramificades i connectades a 

una font d’abastiment, que en el nostre cas és la piscina de reserva d’aigua contra 

incendis. La obertura dels terminals ruixadors es realitza a través d’un dispositiu que 

s’activa per acció de la temperatura generada en l’incendi que permet la projecció 

d’aigua sobre la zona on s’ha produït el foc. 



5.SEGURETAT I HIGIENE   
 

Planta de producció d’àcid acètic   77 
 

 

 Per a la disposició d’aquests sprinklers a les diferents zones de la planta es 

segueix el mateix criteri que en la instal·lació de detectors de fums, 1 cada 60 m2. 

 Al llarg de tota la planta, s’instal·larà una xarxa de sprinklers formada per 300 

unitats de sortida que estaran distribuïts per les zones d’emmagatzematge, reacció, flash, 

purificació, dilució, productes acabats, serveis i taller.  

 Degut a l’elevat risc dels tancs de les zones d’emmagatzematge i producte 

acabat, es situaran 4 ruixadors al voltant de cada tanc de forma que es cobreixin 

completament tots els angles. 

5.6.3.2.4. EXTINTORS D’INCENDI I MANTES IGNÍFUGUES 

 Els extintors d’incendis són aparells portàtils que contenen un agent extintor i un 

agent expulsor que al ser accionat i dirigint la boqueta de sortida a la base de l’incendi 

(flama) permet extingir-lo. 

 Els extintors es classifiquen segons el seu pes en: 

- Manuals: són aquells que poden ser utilitzats per l’operador portant-lo a pes 

amb les pròpies mans. El seu pes total no excedeix dels 25 Kg 

- Extintors sobre rodes:  són aquells que el seu pes total és major de 25 Kg i 

que incorporen dues rodes per a facilitar el seu desplaçament. 

 Les característiques tècniques i especificacions s’ajustaran al Reglamento de 

Aparatos a Presión y a su Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-5. Els 

extintors d’incendis es situaran en llocs visibles i accessibles, pròxims als punts a on 

s’estimi una major probabilitat d’iniciar-se un incendi i a les sortides d’evacuació. 
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Estaran col·locats preferentment sobre suports fixats a parets verticals, de manera que la 

part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70m sobre el terra. 

 Els extintors hauran de ser fàcilment visibles i es disposaran els extintors 

suficients per a que la distància a recórrer des de qualsevol punt d’evacuació fins a un 

extintor no superi els 15 m.  

 La nostra planta estarà equipada amb un conjunt de 52 extintors repartits 

degudament i s’instal·laran diferents tipus d’extintors segons les zones i els tipus 

d’incendi que s’estimi que puguin donar-se. Concretament s’utilitzaran extintors del 

tipus ABC en totes les zones excepte en aquelles on l’extintor protegeixi principalment 

equips elèctrics, com per exemple ordinadors o quadres elèctrics. En aquests últims 

casos utilitzarem extintors de neu carbònica (CO2 ). 

  Extintor de CO2   Extintors ABC 

     

  

La següent taula recull els diferents tipus d’extintors que es consideren adequats 

per a cadascuna de les classes de foc: 



5.SEGURETAT I HIGIENE   
 

Planta de producció d’àcid acètic   79 
 

 

NOTAS : (1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx. 

 (2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a 

chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores 

que superen el ensayo dielectrico normalizando en UNE 23110. 

 Finalment, les mantes ignífugues permeten una acció eficaç en cas de focs petits 

i sobretot quan es pren foc a la roba. Es disposarà d’una manta ignífuga a cadascun dels 

laboratoris de la planta. 
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5.6.3.2.5. SISTEMES DE BOQUES D’INCENDI EQUIPADES (BIE) 

 Els sistemes de boques d’incendi equipades estaran compostos per una font 

d’abastiment d’aigua, una xarxa de canonades per a la alimentació de l’aigua i les 

boques d’incendi equipades necessàries. Aquestes poden ser de 25 mm (rígides) i de 45 

mm (s’ha d’estirar completament la manguera per utilitzar-les). Les BIEs de 25 mm 

tindran un cabal de 6 m3/h mentre que les BIE de 45 mm tindran un cabal de 12 m3/h. 

 

 Les BIEs s’hauran de muntar sobre un suport rígid de forma que la altura del seu 

centre quedi com a màxim a 1,50 m sobre el nivell del terra o a més altura si es tracta 

d’un BIE de 25mm, sempre que la boqueta i la vàlvula d’obertura manual, si existeixen, 

estiguin situades a la altura citada. 

 Es situaran, sempre que sigui possible a una distància màxima de 5 m de les 

sortides de cada sector d’incendi. 

 El número i distribució de les BIE en un sector d’incendi serà tal que la totalitat 

de la superfície quedi coberta per una BIE, considerant com a radi d’acció la longitud de 

la seva manguera incrementada en 5m.  

 La separació màxima entre BIE i BIE serà de 50m. La distància des de qualsevol 

punt del local protegit fins a la BIE més pròxima no haurà d’excedir de 25 m. 

 S’haurà de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d’obstacles que 

permeti el accés a ella i la seva maniobra sense dificultat. 

 La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant una hora com a mínim en 

la hipòtesi de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, 

una pressió dinàmica de 2 bar en l’orifici de sortida de qualsevol BIE. 

 Les condicions establertes de pressió, cabal i reserva d’aigua hauran d’estar 

adequadament garantitzades. 

 El sistema de BIE es sotmetrà, abans de la seva posta en servei, a una proba de 

estanqueitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la  

màxima de servei i, com a mínim a 980 kPa (10 kg/m2), mantenint aquesta pressió de 
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proba durant dues hores, com a mínim, comprovant que no apareixen fugues a cap punt 

de la instal·lació.  

 La nostra planta disposarà de 10 BIEs de 45 mm degudament distribuïdes per les 

zones de reacció, flash, purificació, dilució, etc. 

 

 

5.6.3.2.6. SISTEMES D’HIDRANTS EXTERIORS 

 Són aparells hidràulics connectats a una xarxa general de distribució d’aigua, 

que s’utilitzen per subministrar aigua durant totes les fases d’un incendi. Són dispositius 

fixes molt útils en incendis de grans dimensions ja que poden subministrar grans 

quantitats d’aigua. 

Existeixen dos tipus: 

• Soterrat o d’arqueta  

• Parcialment visibles o de columna:  

- Columna humida: té la vàlvula de pas a l’exterior i pressió continua 

d’aigua.  

- Columna seca: que es carrega d’aigua mitjançant l’accionament d’una 

vàlvula situada sota el nivell del terra (pel fet de no tenir pressió continua 

d’aigua es considera un tipus d’hidrant molt adequat per a zones on gela amb 

freqüència). 
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 S’haurà d’instal·lar un hidrant d’incendis a prop de l’entrada del local a menys 

de 100 m. Els hidrants de columna s’ajustaran al que estableix les normes UNE23.405 i 

UNE 23.406. I els hidrants d’arqueta a la UNE 23.407. 

 En els hidrants cal un bon cabal d’aigua i un mínim de pressió (una atmosfera de 

pressió positiva resulta suficient). El diàmetre de sortida en pot ser de 70 mm. o de 100 

mm. 

 A la nostra planta s’instal·laran 10 hidrants de 100mm situats principalment a la 

zona de tancs d’emmagatzematge i producte acabat. 

 

5.6.4. RESERVA D’AIGUA CONTRA INCENDIS 

 La reserva d’aigua contra incendis és la quantitat d’aigua necessària que s’ha de 

tenir disponible en tot moment per a poder garantir l’autonomia dels sistemes de 

protecció contra incendis durant un temps determinat en cas d’incendi. 

 El sistema de subministre d’aigua és el conjunt de fonts d’aigua, equips 

d’impulsió i xarxa general d’incendis destinat a assegurar, per a totes les instal·lacions 

de protecció contra incendis, el cabal i la pressió d’aigua necessaris durant el temps 

d’autonomia requerit. 

 Per al càlcul de la reserva d’aigua contra incendis es considerarà una 

simultaneïtat d’operació mínima. Els sistemes que requereixen més quantitat 

d’abastiment d’aigua contra incendis a la nostra empresa són els hidrants i les BIEs, per 

tant, el disseny de la piscina de reserva d’aigua es realitzarà per garantir el cabal que 

necessitaran aquests sistemes durant el temps d’autonomia. La resta de sistemes tals 

com els ruixadors d’aigua pulveritzada no es tindran en compte en aquest càlcul 

inicialment. La reserva d’aigua es calcula com:  
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Reserva d’aigua = (Cabal hidrants + Cabal BIEs) · temps autonomia 

 

 
Nota: Quan en un establiment industrial, constituït per configuracions del tipus C, D o E, existeixin 
emmagatzematges de productes combustibles en l’exterior, els cabals indicats a la taula s’incrementaran 
en 500 l/min. Pressió de sortida dels hidrants de 5 bar. 
 La nostra planta és un establiment de tipus C, el nivell de risc intrínsec és Alt i 

existeixen emmagatzematges de productes combustibles a l’exterior, per tant, el cabal és 

de 2500 l/min (150 m3/h). Considerarem com a cas més desfavorable la simultaneïtat de 

2 hidrants funcionant alhora, per tant tindrem que: 

 

hmhidrantsCabal /3001502 3=⋅=  

  

 Per al càlcul del cabal de BIEs primer hem de determinar la simultaneïtat que 

tenim. Com el nivell intrínsec de l’establiment industrial és Alt, es calcularà el cabal per 

a una simultaneïtat de 3 BIEs. 

 

 
 

hmhmBIEsCabal /36/123 33 =⋅=  
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 Tant pels hidrants com per les BIEs el temps d’autonomia és de 90 minuts (1,5 

hores), per tant: 

 

  Reserva aigua ( ) hmhhm /5045,1/36300 33 =⋅+=  

  

 Aquest valor de reserva trobat el sobredimensionarem per assegurar que no ens 

quedem sense aigua sota cap circumstància i a més, també compensarem la 

simultaneïtat amb els ruixadors d’aigua pulveritzada que no em tingut en compte en 

aquest càlcul. 

 

 Així doncs, es decideix disposar d’una reserva d’aigua de 600 m3. Aquesta aigua 

s’emmagatzemarà en una piscina situada al costat de les zones 100 i 600 

d’emmagatzematge, que són les zones que comporten més risc. 

 

 

 La piscina serà rectangular i tindrà unes dimensions de: 

 

  Longitud = 30 m 

  Amplada = 10 m 

  Profunditat = 2 m 

 

 L’aigua de la piscina serà distribuïda a la xarxa general d’incendis mitjançant un 

sistema de bombeig format per dues bombes de 60KW cadascuna, una bomba elèctrica i 

una altra bomba de motor diesel que funciona amb gasoil. Això es fa per a garantir que 

tot i que es produeixi un tall en el subministre elèctric, l’aigua continuarà arribant a la 

xarxa general que alimenta els diferents dispositius contra incendis. 
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5.6.5. PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LES MESURES CONTRA 

INCENDIS 

 Les instal·lacions de protecció contra incendis es sotmetran a les revisions de 

conservació segons el programa de manteniment mínim que s’indica a les taules 1 i 2 

que s’exposaran a continuació, en les quals es determina el temps màxim que podrà 

transcórrer entre dues revisions consecutives. 

 Les operacions recollides a la taula 1 seran efectuades pel personal del fabricant, 

instal·lador o mantenedor autoritzat  o pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació. 

 Les operacions recollides a la taula 2 seran efectuades pel personal del fabricant, 

instal·lador o mantenedor autoritzat  o pel personal de l’usuari si ha adquirit la condició 

de mantenedor per disposar de mitjans tècnics adequats, a judici de l’organisme 

competent de la Comunitat Autònoma. 

 Les actes d’aquestes revisions, firmades pel tècnic que ha procedit a les 

mateixes, es conservaran almenys durant cinc anys a partir de la data de la seva 

expedició. 

 

Tabla 1. Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación, del equipo o sistema 

Equipo o sistema CADA TRES MESES SEIS MESES 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios 

• Comprobación de funcionamiento 
de las instalaciones (con cada 
fuente de suministro). 

• Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos. 

• Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.). 

  

Sistema manual de 
alarma de incendios 

• Comprobación de funcionamiento 
de la instalación (con cada fuente 
de suministro). 

• Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.). 

 

Extintores de incendios • Comprobación de la accesibilidad,  
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señalización, buen estado aparente 
de conservación. 

• Inspección ocular de seguros, 
precintos, inscripciones, etc. 

• Comprobación del peso y presión 
en su caso. 

• Inspección ocular del estado 
externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 

• Comprobación de la buena 
accesibilidad y señalización de los 
equipos. 

• Comprobación por inspección de 
todos los componentes, 
procediendo a desenrollar la 
manguera en toda su extensión y al 
accionamiento de la boquilla caso 
de ser de varias posiciones. 

• Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de 
servicio. 

• Limpieza del conjunto y engrase de 
cierres y bisagras en puertas del 
armario. 

 

Hidrantes 

• Comprobar la accesibilidad a su 
entorno y la señalización en los 
hidrantes enterrados. 

• Inspección visual comprobando la 
estanquidad del conjunto. 

• Quitar las tapas de las salidas, 
engrasar las roscas y comprobar el 
estado de las juntas de los racores. 

• Engrasar la tuerca de 
accionamiento o rellenar 
la cámara de aceite del 
mismo. 

• Abrir y cerrar el 
hidrante, comprobando 
el funcionamiento 
correcto de la válvula 
principal y del sistema 
de drenaje. 

Columnas secas  

• Comprobación de la 
accesibilidad de la 
entrada de la calle y 
tomas de piso. 

• Comprobación de la 
señalización. 

• Comprobación de las 
tapas y correcto 
funcionamiento de sus 
cierres (engrase si es 
necesario). 

• Comprobar que las 
llaves de las conexiones 
siamesas están cerradas. 

• Comprobar que las 
llaves de 
seccionamiento están 
abiertas. 

• Comprobar que todas las 
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tapas de racores están 
bien colocadas y 
ajustadas. 

Sistemas fijos de 
extinción: 

• Rociadores de 
agua. 

• Agua 
pulverizada. 

• Polvo. 
• Espuma. 
• Agentes 

extintores 
gaseosos. 

• Comprobación de que las boquillas 
del agente extintor o rociadores 
están en buen estado y libres de 
obstáculos para su funcionamiento 
correcto. 

• Comprobación del buen estado de 
los componentes del sistema, 
especialmente de la válvula de 
prueba en los sistemas de 
rociadores, o los mandos manuales 
de la instalación de los sistemas de 
polvo, o agentes extintores 
gaseosos. 

• Comprobación del estado de carga 
de la instalación de los sistemas de 
polvo, anhídrido carbónico o 
hidrocarburos halogenados y de las 
botellas de gas impulsor cuando 
existan. 

• Comprobación de los circuitos de 
señalización, pilotos, etc. en los 
sistemas con indicaciones de 
control. 

• Limpieza general de todos los 
componentes. 

 

Sistemas de 
abastecimiento de agua 
contra incendios 

• Verificación por inspección de 
todos los elementos, depósitos, 
válvulas, mandos, alarmas, 
motobombas, accesorios, señales, 
etc. 

• Comprobación de funcionamiento 
automático y manual de la 
instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o 
instalador. 

• Mantenimiento de acumuladores, 
limpieza de bornas (reposición de 
agua destilada, etc.). 

• Verificación de niveles 
(combustible, agua, aceite, etc.). 

• Verificación de accesibilidad a 
elementos, limpieza general, 
ventilación de salas de bombas, etc. 

• Accionamiento y 
engrase de válvulas. 

• Verificación y ajuste de 
prensaestopas. 

• Verificación de 
velocidad de motores 
con diferentes cargas. 

• Comprobación de 
alimentación eléctrica, 
líneas y protecciones. 

Tabla 2.Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo 
o sistema 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Sistemas automáticos • Verificación integral de la instalación.   
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de detección y alarma 
de incendios 

• Limpieza del equipo de centrales y 
accesorios. 

• Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 

• Limpieza y reglaje de relés. 
• Regulación de tensiones e intensidades. 
• Verificación de los equipos de transmisión 

de alarma. 
• Prueba final de la instalación con cada 
• fuente de suministro eléctrico. 

Sistema manual de 
alarma de incendios 

• Verificación integral de la instalación. 
• Limpieza de sus componentes. 
• Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 
• Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico. 

 

Extintores de incendio 

• Comprobación del peso y presión en su 
caso. 

• En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se comprobará 
el buen estado del agente extintor y el peso 
y aspecto externo del botellín. 

• Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 

Nota: en esta revisión anual no será necesaria la 
apertura de los extintores portátiles de polvo con 
presión permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se hayan observado 
anomalías que lo justifiquen. 

En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo un 
sistema indicativo que acredite que se ha realizado 
la revisión interior del aparato. Como ejemplo de 
sistema indicativo de que se ha realizado la apertura 
y revisión interior del extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca 
en el cuello de la botella antes del cierre del extintor 
y que no pueda ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. 

A partir de la fecha de 
timbrado del extintor (y 
por tres veces) se 
procederá al retimbrado 
del mismo de acuerdo con 
la ITC-MIE-AP 5 del 
Reglamento de aparatos a 
presión sobre extintores de 
incendios. 

Bocas de incendios 
equipadas (BIE) 

• Desmontaje de la manguera y ensayo de 
ésta en lugar adecuado. 

• Comprobación del correcto funcionamiento 
de la boquilla en sus distintas posiciones y 
del sistema de cierre. 

• Comprobación de la estanquidad de los 
racores y mangueras y estado de las juntas. 

• Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia (patrón) 
acoplado en el racor de conexión de la 

La manguera debe ser 
sometida a una presión de 
prueba de 15 Kg/cm2. 



5.SEGURETAT I HIGIENE   
 

Planta de producció d’àcid acètic   89 
 

manguera. 

Sistemas fijos de 
extinción: 

• Rociadores 
de agua. 

• Agua 
pulverizada. 

• Polvo. 
• Espuma. 
• Anhídrido 

carbónico. 

Comprobación integral, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo 
en todo caso: 

• Verificación de los componentes del 
sistema, especialmente los dispositivos de 
disparo y alarma. 

• Comprobación de la carga de agente 
extintor y del indicador de la misma 
(medida alternativa del peso o presión). 

• Comprobación del estado del agente 
extintor. 

• Prueba de la instalación en las condiciones 
de su recepción. 

 

Sistema de 
abastecimiento de 
agua contra incendios 

Gama de mantenimiento anual de motores y bombas 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Limpieza de filtros y elementos de retención de 
suciedad en alimentación de agua. 

Prueba del estado de carga de baterías y electrolito 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Prueba en las condiciones de su recepción, con 
realización de curvas del abastecimiento con cada 
fuente de agua y de energía. 

 

 

 

5.7. SEGURETAT EN TANCS D’EMMAGATZEMATGE 

 

 La normativa que recull totes les especificacions requerides per als tancs 

d’emmagatzematge és la ITC MIE-APQ 1 de Almacenamiento de líquidos inflamables i 

combustibles. Els disseny de les instal·lacions d’emmagatzematge es realitza seguint 

aquesta ITC.  

 La informació referent a mesures de seguretat en tancs d’emmagatzematge que 

es comenta en els següents subapartats es complementada per la informació addicional 

que podem trobar a la secció de Manual de Càlculs de Disseny de Tancs 

d’Emmagatzematge. S’hi podrà informació referent a les atmosferes inerts dels tancs, 

els discs de ruptura per sobrepressió, etc. 
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5.7.1. DISTÀNCIES MÍNIMES DE SEGURETAT ENTRE EDIFICIS I TANCS. 

  

 En funció de les directrius descrites en la ITC MIE-APQ 1, s’han establert les 

distàncies mínimes de seguretat que hi ha d’haver entre la zona del parc de tancs i els 

edificis de la planta, entre les diferents instal·lacions de recipients que formen el parc de 

tancs i entre els recipients que emmagatzemen una mateixa substància. 

 

 Basant-nos en els articles 17 i 18 d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària 

trobem que:   

 

 Article 17. Distància entre instal·lacions en general. 

 Les distàncies mínimes de seguretat entre les diverses instal·lacions que 

componen un emmagatzematge i de aquestes a altres elements exteriors no podran ser 

inferiors als valors obtinguts per la aplicació del següent procediment: 

 

a. En el quadre II.1, obtenir la distància entre les dues instal·lacions a considerar. 

b. En el quadre II.2, obtenir el possible coeficient de reducció en base a la 

capacitat global d’emmagatzematge i aplicar-lo a la distància obtinguda en a). 

c. En el quadre II.3, obtenir el possible coeficient multiplicador, si procedeix, i 

aplicar-lo a la distància resultant en b). 

d. Aplicar els criteris del quadre II.4 a la distància resultant en c). 

e. Les distàncies així obtingudes no podran ser inferiors a 2m, excepte les 

distàncies entre instal·lacions que puguin contenir líquids de la classe B i els 

conceptes 6, 10 i 11 del quadre II.1 que no podran ser inferiors a: 

  Subclasse B1 = 12 m. 

  Subclasse B2 = 8 m. 
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CUADRO II.1 
Distancia en metros (11) entre instalaciones fijas de superficie en almacenamientos 

con capacidad superior a 50.000 m3 

 

(1) No es objeto de este Reglamento. 
(2) Sin requerimiento especial de distancias. 
(3) Pertenecientes al parque de almacenamiento. 
(4) Salvo las bombas para transferencia de 
productos susceptibles de ser almacenados en el 
mismo cubeto, en cuyo caso es suficiente que estén 
situados fuera del cubeto. (En casos especiales, por 
ejemplo, por reducción del riesgo, y para clase D, 
las bombas podrían situarse dentro del cubeto.) 
(5) Salvo las bombas de transferencia propias de 
esta instalación. 
(6) Aplicar el articulo 18. 
(7) Salvo los recipientes auxiliares de alimentación 
o recepción directa del cargadero con capacidad 
inferior a 25 m3 que pueden estar a distancias no 
inferiores a: Clase A = 15 m, clase B = 10 m y 
clases C y D = 2 m. 
(8) Ver Reglamento de Aparatos a Presión. 
(9) Si el vallado es de obra de fábrica u hormigón y 
de altura no inferior a 1,5 m esta distancia no 
necesita ser superior a 10 m. 
(10) Respecto a la vía del ferrocarril de la que se 
derive un apartadero para carga o descarga de 
vagones cisterna, esta distancia puede reducirse a 
15 m con un vallado de muro macizo situado a 12 
m del cargadero y altura tal que proteja la 
instalación. 
(11) Las distancias entre tanques de 
almacenamiento y otras instalaciones se 
considerarán individualmente en función de la 
clase del producto almacenado en cada tanque y no 
de la clasificación global del cubeto. 
(12) Solamente se requerirá esta distancia cuando 
se opere simultáneamente en ambos cargaderos con 
emisión de vapores en alguno de ellos. 
1. Unidades de proceso. 
2. Estaciones de bombeo y compresores. 
3.1. Recipientes de almacenamiento. Clase A 
(Paredes del tanque). 
3.2. Recipientes de almacenamiento. Clase B 
(Paredes del tanque). 
3.3. Recipientes de almacenamiento. Clase C 
(Paredes del tanque). 
3.4. Recipientes de almacenamiento. Clase D 
(Paredes del tanque). 
4.1. Cargaderos. Clase A. 
4.2. Cargaderos. Clase B. 
4.3. Cargaderos. Clases C y D. 
5. Balsas separadoras. 
6. Zonas de fuego abierto. 
7. Edificios administrativos y sociales, laboratorios, 
talleres, almacenes y otros edificios independientes. 
8. Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 
9. Vallado de la planta. 
10. Límites de propiedades exteriores en las que 
pueda edificarse y vias de comunicación públicas. 
11. Locales y establecimientos exteriores de 
pública concurrencia. 
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CUADRO II-2 
Coeficientes de reducción por capacidad 

 
Nota 1: No se computará a efectos de capacidad global de la instalación la 
que pueda existir en recipientes móviles ni en recipientes enterrados. 
Nota 2: La capacidad computable es la máxima real y no la geométrica. 

CUADRO II-3 
Coeficientes multiplicadores 

 
Nota 1: Después de la aplicación de estos coeficientes de aplicación 
simultánea cuando proceda, las distancias obtenidas no necesitan ser 
superiores a 150 metros para líquidos de la clase A, 100 m para líquidos de 
la clase B y 75 metros para los de las clases C y D. 
Nota 2: Para líquidos inestables de clases A, B y C, la distancia desde 
tanques o estaciones de carga/descarga a los conceptos 6, 7, 8, 10 y 11 del 
cuadro II-1 no será inferior a 45 metros, después de la aplicación de los 
coeficientes de este cuadro II-3. 
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CUADRO II-4 
Reducciones de las distancias entre instalaciones fijas de superficie por 
protecciones adicionales a las obligatorias señaladas en el capítulo IV 

 
Nota: Solamente se puede aplicar una (y por una sola vez) de entre las 
reducciones que figuran en el cuadro II-4. 

 

 

 Article 18. Distancia entre recipients. 

1. No està permès situar un recipient a sobre d’un altre. 
2. La distància entre les parets dels recipients serà la major obtinguda del quadre 

II-5 amb la reducció apliclable del quadre II-6. En cap cas aquestes distàncies 
seran inferiors a les mínimes senyalades en el quadre II-5. 

CUADRO II-5 
Distancia entre paredes de recipientes 

 
Nota 1. D será igual al diámetro del recipiente, salvo que su generatriz sea superior a 1,75 veces el diámetro, en cuyo caso 
se tomará como D la semisuma de generatriz y diámetro. 
El valor de D a considerar será el que, una vez aplicadas las distancias del cuadro II-5, de lugar a la distancia mayor. 
Nota 2. Cuando la capacidad total de almacenamiento sea inferior a 100 m3 se considerarán las distancias fijadas en el 
Capítulo VIII «Características específicas para almacenamiento de productos de la clase A», en los demás casos se 
aplicará el presente cuadro. 
Nota 3. Si el almacenamiento de estos productos se efectúa a temperaturas superiores a su punto de inflamación, las 
distancias entre los recipientes se mantendrán de acuerdo con lo preceptuado para los productos de la clase B. 
Nota 4. Si el almacenamiento de estos productos coexiste con el de las clases B o C, dentro de un mismo cubeto, la 
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distancia mínima será de 0,3 D (mínimo: 1,5 metros). 
Nota 5. El límite de distancia mínima podrá reducirse a un metro para productos de las clases B, C o D, cuando la 
capacidad de los tanques sea inferior a 50 m3. 
Nota 6. Si los recipientes son cilíndricos horizontales y dispuestos paralelamente (batería) la distancia mínima de 
separación entre las generatrices de los mismos se basará en el diámetro exclusivamente. 
En caso de disposición en línea se considerará la nota 1 para aplicar la tabla. 

CUADRO II-6 
Reducciones de las distancias entre recipientes por protecciones adicionales 

a las obligatorias en el capítulo IV 

 
Nota: Solamente se puede aplicar una, y por una sola vez, de entre las 
reducciones que figuran en el cuadro II-6. 

   

3. Les distàncies mínimes entre recipients per a productes de les classes B, C i D 
poden reduir-se mitjançant la adopció de mesures i sistemes addicionals de 
protecció contra incendis.  

4. Les distàncies susceptibles de reducció són les corresponents al recipient amb 
protecció addicional amb respecte a un altre que tingui o no protecció 
addicional.  

5. A efectes de reducció es defineixen els nivells de protecció següents:  
a. Nivel 0. Protecciones obligatorias según el capítulo IV. 
b. Nivel 1. Pueden ser:  

1. Muros RF-120 situados entre los recipientes o revestimiento 
ignífugo del recipiente RF-90. 

2. Sistemas fijos de agua pulverizada, aplicada sobre los recipientes 
mediante boquillas conectadas permanentemente ala red de 
incendios, con accionamiento situado en lugar protegido y 
accesible durante el incendio. 

3. Sistemas fijos de espuma para la inundación del recipiente, con 
accionamiento situado en lugar protegido y accesible durante el 
incendio. 

4. Brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal 
especialmente adiestrado en la protección contra incendios 
mediante la formación adecuada, periódica y demostrable), 
incluyendo los medios adecuados, que deben determinarse 
específicamente, y un plan de autoprotección, así como una 
coordinación adecuada con un servicio de bomberos. 
Es equivalente ala anterior la localización de la planta en una 
zona dedicada específicamente a este tipo de instalaciones (tales 
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como áreas de inflamables o similares), y con una distancia 
mínima a zonas habitadas urbanas de 1.000 metros. Dicha zona 
deberá contar con buenos accesos por carretera, con servicio de 
bomberos a menos de 10 km y con un sistema de aviso adecuado. 

5. Sistemas de agua de DCI con capacidad de reserva y caudales 1,5 
veces, como mínimo, los de diseño obligado. 

6. Tener red de DCI de acuerdo con el artículo 25.2 y con el cuadro 
IV-1 durante una hora las instalaciones que no estén obligadas a 
ello. 

7. Tener medios para verter, de forma rápida y eficaz, espuma en el 
cubeto las instalaciones que no estén obligadas a ello. 
Se dispondrá de una capacidad de aplicación mínima de 1 1,4 
m3/h durante, al menos, treinta minutos. 

8. Disponer de hidrantes en número suficiente para que cada punto 
de la zona de riesgo esté cubierto por dos hidrantes, que además 
estén ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa 
en caso de siniestro que pueda afectar a uno de ellos. 

9. Detectores automáticos fijos, con alarma, de mezclas explosivas 
(de forma directa o mediante la concentración) en la zona 
circundante a los tanques. 

10. Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse, de forma 
razonada y justificada, en los proyectos. 

c. Nivel 2. Pueden ser:  
1. Sistemas fijos de inertización permanente mediante atmósfera de 

gas inerte en el interior de los recipientes. 
2. Los sistemas mencionados en los puntos 5.b).2) y 5.b).3) de este 

artículo, pero dotados de detección y accionamiento automáticos. 
3. Brigada propia y permanente de bomberos, dedicada 

exclusivamente a esta función. 
4. Para productos de la subclase B1, techo flotante en el tanque de 

almacenamiento y sistema fijo de espuma de accionamiento 
manual, accionable desde lugar protegido y accesible durante el 
incendio. 

5. Las instalaciones que no estén obligadas, tener red DCI con 
bomba de presurización automática, abastecimiento exclusivo 
para este fin y para un mínimo de una hora y media con caudal 
mínimo de 60 m3/h y presión mínima indicada en el apartado 2 
del artículo 25. 

6. Doble reserva, doble caudal y doble sistema para inyección de 
espuma en los recipientes subclase B1, del que resulte por 
cálculos según la ITC. 

7. Doble reserva y doble caudal de vertido de espuma al cubeto del 
que resulte por cálculos según la ITC. No es aplicable a cubetos 
que contengan solamente productos de la clase A. 

 

 

 Aplicant tot el que s’ha detallat anteriorment, trobem que les distàncies mínimes 

de seguretat són: 
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Distàncies respecte els Tancs de Monòxid de Carboni (CO): 

 

Les característiques d’aquests tancs són: 

  

 Producte de la classe: A1 

  Capacitat global d’emmagatzematge (Q): 270 m3.  

 Coeficient de reducció per capacitat (quadre II-2): 0,6   (500>Q>250) 

 Coeficient multiplicador (quadre II-3): cap 

 

Els tancs de CO tenen un nivell de protecció 2 amb una quantitat de dos sistemes ja que 

tenen sistemes fixes d’inertització permanent mitjançant atmosfera de gas inert (N2) en 

el interior dels recipients i també tenen sistemes fixes de ruixadors d’aigua pulveritzada 

dotats de detecció i accionament automàtics (4 sprinklers per tanc). 

 

 Coeficient de reducció per mesures de seguretat entre instal·lacions fixes 

(quadre II-4): 0,4 

 Coeficient de reducció per mesures de seguretat entre tancs (quadre II-6): 0,7 

 

Tenint tot això en compte les distàncies mínimes resultants són: 

 

1. Entre tancs de CO i unitats de procés: 14,4m 

2. Entre tancs de CO i estacions de bombeig i compressors: 7,2m 

3. Entre dues parets de tancs de CO: 2,45m 

4. Entre tancs de CO i tancs de MeOH: 10,5m 

5. Entre tancs de CO i edificis administratius, laboratoris, tallers, etc. : 

14,4m 

6. Entre tancs de CO i estacions de bombeig d’aigua contra incendis: 14,4m 

7. Entre tancs de CO i vallat de la planta: 7,2m 

8. Entre tancs de CO i límits de propietats exteriors i vies de comunicació 

públiques: 14,4m 

Distàncies respecte els Tancs de Metanol (MeOH): 
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Les característiques d’aquests tancs són: 

  

 Producte de la classe: B1 

  Capacitat global d’emmagatzematge (Q): 300 m3.  

 Coeficient de reducció per capacitat (quadre II-2): 0,6   (500>Q>250) 

 Coeficient multiplicador (quadre II-3): cap 

 

Els tancs de MeOH tenen un nivell de protecció 2 amb una quantitat de dos sistemes ja 

que tenen sistemes fixes d’inertització permanent mitjançant atmosfera de gas inert (N2) 

en el interior dels recipients i també tenen sistemes fixes de ruixadors d’aigua 

pulveritzada dotats de detecció i accionament automàtics (4 sprinklers per tanc). 

 

 Coeficient de reducció per mesures de seguretat entre instal·lacions fixes 

(quadre II-4): 0,4 

 Coeficient de reducció per mesures de seguretat entre tancs (quadre II-6): 0,7 

 

Tenint tot això en compte les distàncies mínimes resultants són: 

 

1. Entre tancs de MeOH i unitats de procés: 7,2m 

2. Entre tancs de MeOH i estacions de bombeig i compressors: 3,6m 

3. Entre dues parets de tancs de MeOH: 1,5m 

4. Entre tancs de MeOH i tancs d’àcid acètic glacial (AAG) o tancs d’àcid 

acètic diluït al 70% (AAD) :1,5m 

5. Entre tancs de MeOH i edificis administratius, laboratoris, tallers, etc. : 

7,2m 

6. Entre tancs de MeOH i estacions de bombeig d’aigua contra incendis: 

7,2m 

7. Entre tancs de MeOH i vallat de la planta: 4,8m 

8. Entre tancs de MeOH i límits de propietats exteriors i vies de 

comunicació públiques: 12m 

 

 

Distàncies respecte els Tancs de d’Àcid Acètic Glacial (AAG): 
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Les característiques d’aquests tancs són: 

  

 Producte de la classe: B2 

  Capacitat global d’emmagatzematge (Q): 262,5 m3.  

 Coeficient de reducció per capacitat (quadre II-2): 0,6   (500>Q>250) 

 Coeficient multiplicador (quadre II-3): cap 

 

Els tancs d’AAG tenen un nivell de protecció 2 amb una quantitat de dos sistemes ja 

que tenen sistemes fixes d’inertització permanent mitjançant atmosfera de gas inert (N2) 

en el interior dels recipients i també tenen sistemes fixes de ruixadors d’aigua 

pulveritzada dotats de detecció i accionament automàtics (4 sprinklers per tanc). 

 

 Coeficient de reducció per mesures de seguretat entre instal·lacions fixes 

(quadre II-4): 0,4 

 Coeficient de reducció per mesures de seguretat entre tancs (quadre II-6): 0,7 

 

Tenint tot això en compte les distàncies mínimes resultants són: 

 

1. Entre tancs d’AAG i unitats de procés: 7,2m 

2. Entre tancs d’AAG i estacions de bombeig i compressors: 3,6m 

3. Entre dues parets de tancs d’AAG: 1,5m 

4. Entre tancs d’AAG i tancs d’àcid acètic diluït al 70%(AAD):1,5m 

5. Entre tancs d’AAG i edificis administratius, laboratoris, tallers, etc. : 

7,2m 

6. Entre tancs d’AAG i estacions de bombeig d’aigua contra incendis: 7,2m 

7. Entre tancs d’AAG i vallat de la planta: 4,8m 

8. Entre tancs d’AAG i límits de propietats exteriors i vies de comunicació 

públiques: 8m 

 

 

 

Distàncies respecte els Tancs de d’Àcid Acètic Diluït al 70% (AAD): 
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Les característiques d’aquests tancs són: 

  

 Producte de la classe: B2 

  Capacitat global d’emmagatzematge (Q): 187,5 m3.  

 Coeficient de reducció per capacitat (quadre II-2): 0,5   (250>Q>100) 

 Coeficient multiplicador (quadre II-3): cap 

 

Els tancs d’AAD tenen un nivell de protecció 2 amb una quantitat de dos sistemes ja 

que tenen sistemes fixes d’inertització permanent mitjançant atmosfera de gas inert (N2) 

en el interior dels recipients i també tenen sistemes fixes de ruixadors d’aigua 

pulveritzada dotats de detecció i accionament automàtics (4 sprinklers per tanc). 

 

 Coeficient de reducció per mesures de seguretat entre instal·lacions fixes 

(quadre II-4): 0,4 

 Coeficient de reducció per mesures de seguretat entre tancs (quadre II-6): 0,7 

 

Tenint tot això en compte les distàncies mínimes resultants són: 

 

1. Entre tancs d’AAD i unitats de procés: 6m 

2. Entre tancs d’AAD i estacions de bombeig i compressors: 3m 

3. Entre dues parets de tancs d’AAD: 1,5m 

4. Entre tancs d’AAD i tancs d’AAG:1,5m 

5. Entre tancs d’AAG i edificis administratius, laboratoris, tallers, etc. : 6m 

6. Entre tancs d’AAG i estacions de bombeig d’aigua contra incendis: 7,2m 

7. Entre tancs d’AAG i vallat de la planta: 4m 

8. Entre tancs d’AAG i límits de propietats exteriors i vies de comunicació 

públiques: 8m 

 

 

 

 

 

5.7.2. DISSENY DE CUBETOS DE RETENCIÓ 
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 Els recipients de superfície per a emmagatzematge de líquids inflamables i 

combustibles hauran de disposar d’un cubeto de retenció. En tots els cubetos els 

recipients no han d’estar disposats en més de dues files. És precís que cada fila de 

recipients tingui adjacent un carrer o via d’accés que permeti la intervenció de la 

brigada de lluita contra incendis. 

 

 La distància de projecció horitzontal entre la paret del recipient i el contorn 

interior inferior del cubeto serà, com a mínim, d’1 metre. Per a productes de la classe D, 

aquesta distància pot reduir-se deixant una amplada mínima útil de pas de 0,8 metres. 

  

 El fons del cubeto tindrà una pendent de forma que tot el producte vessat 

s’escorri ràpidament cap a una zona del cubeto lo més allunyada possible de la projecció 

dels recipients, de les canonades i dels òrgans de comandament de la xarxa d’incendis. 

 A la nostra planta, es faran tres cubetos diferents per mesures de seguretat, un 

cubeto per a cadascun dels reactius (MeOH i CO) i un altre pels productes (Àcid acètic 

glacial i Àcid acètic al 70%). Per al càlcul dels volums dels cubetos es segueix la 

normativa ITC MIE-APQ 1. 

 
5.7.2.1. CUBETO DE RETENCIÓ DELS TANCS DE MONÒXID DE CARBONI 
 
 Aquest cubeto contindrà quatre tancs iguals de 90 m3 distribuïts en dues files de 

dos tancs cada una.  

 

 Considerant el tanc de major capacitat un qualsevol de 90 m3, es descompta el 

volum que queda submergit en un metre de la resta dels tancs. 

 Volum submergit d’un tanc: 

3
2

62,9
4

1
m

mD
V =⋅⋅= π

 

 

Dtanc CO = 3,5m 

 

 

 Volum total del cubeto: 
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386,11862,9390 mV =⋅+=  

 

 Referit a la capacitat global dels recipients, el volum del cubeto és de 360 m3. 

Per al disseny del cubeto s’ha de considerar el 10% d’aquesta capacitat calculada i 

aleshores tenim que el volum és de 36 m3. Com s’ha d’elegir el major d’ambdós volums 

calculats, tenim que el nostre cubeto per als tancs de monòxid de carboni tindrà un 

volum mínim de V= 118,86 m3.  

 

 La distància des de la paret dels tancs de CO fins a la paret del cubeto de 

retenció serà de 1,5 m. La distància mínima entre tancs de CO serà de 2,45 m. Farem un 

cubeto quadrat al tenir dos tancs a cada una de les dues files, i per tant, l’amplada és 

igual a l’alçada.  

 

 Es fa el dimensionament del cubeto com: 

  
tprofunditaampladaalçadaVcubeto ⋅⋅=
  

 Profunditat = 1m 

 amplada = alçada  

  

 Es troba l’amplada mínima que ha de tenir el cubeto, 

  

 amplada = 2 · 1,5 + 2 · 3,5  + 2,45 = 12, 45 m 

   

 Sobredimensionem lleugerament aquestes dimensions mínimes obtingudes del 

cubeto i fem un cubeto de 13 m x 13 m x 1 m que tindrà un volum real de V = 169 m3. 

 

 Cada recipient ha d’estar separat dels pròxims per un terraplè o muret. Aquesta 

separació ha de disposar-se de manera que les capacitats dels compartiments siguin 

proporcionals a les dels recipients continguts. 

 

5.7.2.2. CUBETO DE RETENCIÓ DELS TANCS DE METANOL  
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 Aquest cubeto contindrà quatre tancs iguals de 100 m3 distribuïts en dues files de 

dos tancs cada una.  

 Considerant el tanc de major capacitat un qualsevol de 100 m3, es descompta el 

volum que queda submergit en un metre de la resta dels tancs. 

 Volum submergit d’un tanc: 

3
2

18,10
4

1
m

mD
V =⋅⋅= π

 

 

Dtanc MeOH = 3,6m 

 

 Volum total del cubeto: 

 

354,13018,103100 mV =⋅+=  

 

 Referit a la capacitat global dels recipients, el volum del cubeto és de 400 m3. 

Per al disseny del cubeto s’ha de considerar el 10% d’aquesta capacitat calculada i 

aleshores tenim que el volum és de 40 m3. Com s’ha d’elegir el major d’ambdós volums 

calculats, tenim que el nostre cubeto per als tancs de metanol tindrà un volum mínim de 

V= 130,54 m3. 

 

 La distància des de la paret dels tancs de MeOH fins a la paret del cubeto de 

retenció serà de 1,5 m. La distància mínima entre tancs de MeOH serà de 1,5 m. Igual 

que en el cubeto dissenyat anteriorment, farem un cubeto quadrat al tenir dos tancs a 

cada una de les dues files, i per tant, l’amplada és igual a l’alçada.  

 

 Es fa el dimensionament del cubeto com: 

  
tprofunditaampladaalçadaVcubeto ⋅⋅=
  

 Profunditat = 1m 

 amplada = alçada  

  

 

 Es troba l’amplada mínima que ha de tenir el cubeto, 
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 amplada = 2 · 1,5 + 2 · 3,6  + 1,5 = 11, 70 m 

   

 Sobredimensionem lleugerament aquestes dimensions mínimes obtingudes del 

cubeto i fem un cubeto de 12,5 m x 12,5 m x 1 m que tindrà un volum real de V = 

156,25 m3 suficients per cobrir les necessitats mínimes calculades anteriorment. 

  

 Per evitar la extensió de petits vessaments, els cubetos que continguin varis 

recipients de líquids estables hauran d’estar subdividits per canals de drenatge o, en el 

seu defecte, per murs interiors de 0,15 metres d’altura, de manera que cada subdivisió 

no contingui més d’un sol recipient de capacitat igual o superior a 2000 m3 o un número 

de recipients de capacitat global no superior a 3000 m3. En el cas del nostre cubeto, 

aquestes subdivisions no seran necessàries degut a que els volums dels recipients que 

conté no estan dins d’aquests marges de capacitat especificats.  

 

5.7.2.3. CUBETO DE RETENCIÓ DELS TANCS D’ÀCID ACÈTIC GLACIAL I 
DELS TANCS D’ÀCID ACÈTIC DILUÏT AL 70%. 
 
 Aquest cubeto contindrà cinc tancs de 100 m3 (3 corresponents a l’AAG i 2 a 

l’AAD) i 2 tancs de 50 m3 (1 corresponent a l’AAG i l’altre a l’AAD). Aquests tancs 

estaran distribuïts en dues files, en una fila hi hauran tots els tancs corresponents a 

l’AAG i a l’altra els tancs de AAD.  

 Considerant el tanc de major capacitat un qualsevol de 100 m3, es descompta el 

volum que queda submergit en un metre de la resta dels tancs. 

 Volum submergit d’un tanc de 100 m3 i d’un tanc de 50 m3 respectivament: 

3
2

18,10
4

1
m

mD
V =⋅⋅= π

   3
2

6,6
4

1
m

mD
V =⋅⋅= π

 

 

Dtanc 100m
3 = 3,6m      Dtanc 50m

3 = 2,9m 

 

 Volum total del cubeto: 

 

392,1536,6218,104100 mV =⋅+⋅+=  

 

 Referit a la capacitat global dels recipients, el volum del cubeto és de 600 m3. 
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Per al disseny del cubeto s’ha de considerar el 10% d’aquesta capacitat calculada i 

aleshores tenim que el volum és de 60 m3. Com s’ha d’elegir el major d’ambdós volums 

calculats, tenim que el nostre cubeto per als tancs de metanol tindrà un volum mínim de 

V= 153,92 m3. 

 

 La distància des de la paret dels tancs de acètic fins a la paret del cubeto de 

retenció serà de 1,5 m. La distància mínima entre qualsevol dels tancs d’acètic serà de 

1,5 m. En aquest cas, farem un cubeto rectangular. 

 

 Es fa el dimensionament del cubeto com: 

  
tprofunditaampladaalçadaVcubeto ⋅⋅=
  

 Profunditat = 1m 

 

 Es troba l’amplada mínima que ha de tenir el cubeto, es farà el càlcul per a la fila 

de tancs més llarga que és la de AAG. 

  

 amplada = 2 · 1,5 + 3 · 3,6  + 2,9 + 3 · 1,5 = 21,20 m 

 

 Es troba l’alçada mínima que ha de tenir el cubeto, 

 

 alçada = 2 · 1,5 + 2 · 3,6 + 2,9 + 2 · 1,5 = 16,1 m 

   

 Sobredimensionem lleugerament aquestes dimensions mínimes obtingudes del 

cubeto i fem un cubeto de 22 m x 17 m x 1 m que tindrà un volum real de V = 374 m3.  

  

 Com en el cas del cubeto anterior, no serà necessari fer subdivisions a l’interior 

del cubeto ja que els volums dels recipients que conté no es troben dins dels marges de 

capacitat especificats a la normativa que obliga a fer subdivisions a partir d’una certa 

capacitat. 

 

 

5.7.3. VENTEIG TOTAL PER LÍQUIDS ESTABLES 
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 El venteig d’emergència està relacionat amb la superfície humida del recipient 

que pot estar exposada a un foc exterior. Aquesta superfície es calcularà sobre les bases 

de un 55 per 100 de la superfície total de una esfera, o de un 75 per 100 de l’àrea total 

de un recipient horitzontal i els primers 10m per sobre del terra de un recipient vertical, 

es descontarà la part de superfície que estigui en contacte amb el terra. 

 Com els nostres tancs d’emmagatzematge són verticals,  la superfície la 

calculem com els primers 10 m per sobre del terra descontant la part de superfície que 

està en contacte amb el terra.  

 El calor rebut en cas de foc extern Q es determina per: 

Q = 139,7 x F x A0,82 x 103 

on: 

Q =calor rebut pel recipient en KJ/h. 

F =factor de reducció sin dimensiones. 

A =superfície humida en m2. 

 El factor F s’agafarà igual a la unitat excepte en els casos descrits a la taula 

següent en els que s’agafarà els valors de F que s’indiquen 

Protección Factor F 
Drenaje alejado o cubeto a distancia y superficie húmeda superior a 
20 m2 0,5 
Sistema de pulverizadores de agua fijos y automáticos para la 
prevención de incendios y cubeto a distancia 0,3 
Aislamiento no afectado por fuego ni chorro de agua y con una 
conductividad térmica máxima a 900 °C de 83,75 kJ/(h x m x °K) [20 
kcal/(h x m x °C)] 0,3 
Aislamiento igual al anterior y sistema de pulverización de agua fijo y 
automático 0,15 

 Per als nostres tancs d’emmagatzematge el valor de F serà de 0,3 ja que tenim un 

sistema de pulveritzadors d’aigua fixes i automàtics per a la prevenció d’incendis i 

cubeto a distància. 
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 En el cas d’emmagatzematges atmosfèrics o a baixa pressió (tancs de MeOH, 

AAG i AAD) la capacitat total de venteig es determina amb la següent fórmula: 

ML

Q
horaairedm

⋅
⋅= 414,4

/'3  

on: 

Q = calor rebut en KJ/h  

L = calor latent de vaporització en kJ/kg. 

M = pes molecular. 

 En el cas de recipients a pressió (tancs CO) el venteig d’emergència permetrà 

donar sortida als vapors produïts per efecte del calor rebut, sense que pugui augmentar 

la pressió a l’interior del recipient en més del 10 per 100 de la màxima pressió de 

disseny. El càlcul es farà segons la següent fórmula. 

kg/h de vapor de líquid = Q/L 

on: 

Q =calor rebut en KJ/h. 

L = calor latent de vaporització en KJ/Kg en les condicions de venteig. 

 Sabem que la superfície humida (A) és de: 

- Tancs de MeOH: 101,8 m2 

- Tancs de CO: 104,5 m2 

- Tancs de AAG de 100m3: 101,8 m2 

- Tanc de AAG de 50m3: 68,3 m2 

 

- Tancs de AAD de 100m3:107,44 m2 

- Tanc de AAD de 50m3: 68,3 m2 
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 Fent els càlculs pertinents amb les fórmules anteriors, tenim que el venteig total 

dels tancs serà: 

- Tancs de MeOH: 1313,6 m3/h 

- Tancs de CO: 8776,84 m3/h 

- Tancs de AAG de 100m3: 2721,8 m3/h 

- Tanc de AAG de 50m3: 1962,1 m3/h 

- Tancs de AAD de 100m3: 2031,5 m3/h 

- Tanc de AAD de 50m3: 1401,1 m3/h 

  

 Les canonades de venteig per a recipients que emmagatzemen líquids de la 

classe A (CO) o la subclasse B1 (MeOH), pròxims a edificis o vies de us públic, estaran 

situades de forma que els vapors siguin descarregats en un lloc segur fora dels edificis i 

a una altura superior a 3,6m sobre el nivell adjacent i, com a mínim, a 1,5 m de 

qualsevol obertura d’un edifici. 

 Les sortides de venteig terminaran per sobre del nivell normal de neu i podran 

portar colzes o altres dispositius per a minimitzar la entrada de materials estranys. 

 S’evitarà obstruir les canonades de venteig amb mecanismes que donin lloc a un 

augment de la pressió de descàrrega. 

 Quan en canonades de venteig s’instal·lin vàlvules de bloqueig, aquestes hauran 

de permetre que, en qualsevol posició, existeixi sempre una sortida a la atmosfera, a una 

vàlvula de seguretat o a un sistema de recollida de vapors. 

 

 

 

 

5.8. SEGURETAT EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

 

5.8.1. INTRODUCCIÓ 
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 La seguretat en les instal·lacions elèctriques de la nostra planta es regeixen pel 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.D. 842/2002). 

 

 Entenem per instal·lació elèctrica a tot el conjunt d’aparells i de circuits associats 

en previsió d’un fi particular: producció, conversió, transformació, transmissió, 

distribució o utilització de la energia elèctrica. 

  

 La seguretat elèctrica inclou: 

 

- Preses a terra dels diferents equips. 

- Seguretat referent a la subestació elèctrica 

- Assegurar la continuïtat elèctrica allà on sigui necessari. 

 

5.8.2. MESURES PREVENTIVES FRONT AL RISC ELÈCTRIC 

  

Les mesures preventives que s’hauran de seguir per evitar els riscs elèctrics són: 

 

• Tancar amb clau i pany per evitar l’accés als transformadors de personal no 

autoritzat. 

• Abans d’iniciar qualsevol treball on hi hagi tensió, es considerarà que tots els 

cables conductors porten càrrega elèctrica, per lo que es comprovarà prèviament, 

mitjançant un sensor, la absència de corrent en el cable. 

• S’ha d’augmentar la resistència del cos al pas de la corrent elèctrica mitjançant 

la utilització dels equips adequats com guants, casc i calçat de seguretat aïllant. 

• S’ha d’evitar la utilització d’aparells o equips elèctrics en cas de pluja o humitat 

quan els cables o material elèctric atravessin tolls, els peus trepitgin l’aigua o 

quan alguna part del cos estigui mullada. 

• En ambients humits, s’ha d’assegurar de que tots els elements de la instal·lació 

responen a les condicions d’utilització prescrites per a aquests casos. 

• S’ha d’evitar realitzar reparacions provisionals. Els cables malmesos s’han de 

reemplaçar per altres de nous. Els cables i els endolls elèctrics s’han de revisar 

de forma periòdica i substituir els que es trobin en mal estat per evitar, d’aquesta 

manera, contactes indirectes. 
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• Tots els cables elèctrics passen junts per una safata que arriba a les diferents 

zones de la planta i es necessari netejar-la, degut a que es forma, amb el pas del 

temps, una pols que pot provocar un incendi a causa de la energia estàtica si no 

s’elimina correctament. Aquesta safata elèctrica sempre estarà situada per sobre 

de les diferents canonades de procés per evitar, d’aquesta manera, que caiguin 

fluids de procés per sobre dels cables elèctrics i es pugui donar lloc a un 

accident. 

• Tot aparell elèctric portàtil haurà de disposar d’un sistema de protecció. El més 

usual és el doble aïllament. 

• Les eines manuals han d’estar convenientment protegides en front al contacte 

elèctric. Han d’estar lliures de greixos, olis i altres substàncies lliscants. 

• No s’han d’instal·lar adaptadors, tals com lladres, en les bases de presa de 

corrent, ja que existeix el risc de sobrecarregar excessivament la instal·lació. 

Tampoc hauran d’utilitzar-se cables o endolls malmesos ni cap tipus d’aparell 

que presenti una estructura defectuosa. 

• Totes les instal·lacions han de revisar-se periòdicament. 

• Els sistemes de seguretat de les instal·lacions elèctriques no han de ser 

manipulades sota cap concepte per personal no autoritzat, ja que la seva funció 

pot quedar anul·lada. 

 

Per evitar la ignició de mescles inflamables en operació, s’efectuarà la protecció de tot 

el material elèctric. 

 

Les proteccions a utilitzar pel personal autoritzat a l’efecte seran: 

 

 - Seguretat intrínseca per a la instrumentació. D’aquesta forma s’evitarà la 

 formació de guspires. 

 -  Seguretat antideflagrant en els motors de les bombes pertinents al moviment 

 de líquids inflamables i productes perillosos. 

 

A la sala dels transformadors, els quals passen la energia elèctrica d’alta a baixa tensió, 

s’instal·larà un sistema de refrigeració mitjançant oli que mantingui la temperatura a 

25ºC durant tot l’any. Les desviacions d’aquesta temperatura seran controlades per 

personal autoritzat. 
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5.8.3. CLASSIFICACIÓ ELÈCTRICA DE ZONES 

 

 La classificació en zones elèctriques s’efectua conforme al el tipus de perillositat 

dels productes que hi han a la planta segons la ITC-BT 29 del Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 

 La perillositat de les diferents zones elèctriques s’avaluarà en funció dels 

productes amb els que es treballa. Aquesta perillositat vindrà donada per la presència de 

gasos o vapors inflamables derivats dels productes que s’utilitzen a la nostra empresa, 

que en contacte amb l’aire en una proporció adequada i en presència d’una guspira 

podrien explotar. En el nostre cas, es treballa amb monòxid de carboni (A1), metanol 

(B1) i àcid acètic (B2). 

 

 A fi d’evitar aquestes situacions de perill, s’instal·len materials elèctrics 

especials a les zones de perill segons el nivell de perillositat. Aquests materials estan 

dissenyats de forma que no produeixen guspires. Com que aquests materials són més 

cars que els materials convencionals, només s’instal·laran als llocs on siguin necessaris. 

   

 La ITC-BT 29 diu que per a establir els requisits que han de satisfer els diferents 

elements constitutius de la instal·lació elèctrica en zones amb atmosferes potencialment 

explosives, aquestes zones s’agrupen en dues classes segons la naturalesa de la 

substància inflamable, denominades com Classe I si el risc es degut a gasos, vapors o 

boires i com Classe II si el risc es degut a pols. En aquestes classes s’estableix una 

subdivisió en zones segons la probabilitat de presència de la atmosfera potencialment 

explosiva. 

 

 La classificació de zones es dura a terme per un tècnic competent que justificarà 

els criteris i procediments aplicats. Aquesta decisió tindrà preferència sobre les 

interpretacions literals o exemples que figurin en els textos i figures dels documents de 

referència que es citen per establir aquesta classificació. 

 Les zones es poden classificar com: 
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Classe I: Compren les zones en les que hi ha o pot haver-hi gasos, vapors o boires en 

quantitat suficient per a produir atmosferes explosives o inflamables. S’inclouen en 

aquesta classe els llocs en els que hi ha o pot haver-hi líquids inflamables. 

Es distingeixen les zones: 

§ Zona 0. Zona en la que la atmosfera explosiva constituïda per una mescla d’aire 

de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira, està present de forma 

permanent, freqüentment o per un espai de temps prolongat.  

§ Zona 1. Zona en la que s’ha de tenir en compte, en condicions normals de 

funcionament, amb la formació ocasional de atmosfera explosiva constituïda per 

una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. 

§ Zona 2. Zona en la que no s’ha de tenir en compte, en condicions normals de 

funcionament, amb la formació d’atmosfera explosiva constituïda per una mescla 

amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o, en la que, en 

cas de formar-se, aquesta atmosfera explosiva només subsistís per espais de temps 

molt breus. 

A la Norma UNE-EN 60079 -10 es recullen regles precises per a establir zones de 

Classe I. 

Classe II: Compren les zones en les que hi ha o pot haver-hi pols inflamable. 

Es distingeixen les zones: 

§ Zona 20. Zona en la que la atmosfera explosiva en forma de núvol de pols 

inflamable en l’aire està present de forma permanent, freqüentment o per un espai 

de temps prolongat. 

§ Zona 21.  Zona en la que s’ha de tenir en compte la formació ocasional, en 

condicions normals de funcionament, d’una atmosfera explosiva, en forma de 

núvol de pols inflamable en l’aire. 

§ Zona 22. Zona en la que no s’ha de tenir en compte, en condicions normals de 

funcionament, amb la formació d’una atmosfera explosiva perillosa en forma de 

núvol de pols inflamable en l’aire o en la que, en cas de formar-se aquesta 

atmosfera explosiva, només subsistís per un breu espai de temps. 
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 A la Norma CEI 61241 -3 es recullen regles per a establir zones de Classe II.  

A la nostra planta no hi ha cap tipus de producte de pols inflamable, per tant ens 

centrarem en les zones de Classe I. 

5.8.4. SELECCIÓ D’EQUIPS ELÈCTRICS 

 Per a seleccionar un equip elèctric dins de les zones de Classe I, el procediment 

a seguir comprendrà les següents fases: 

1. Caracteritzar la substància o substàncies implicades en el procés. 

2. Classificar la zona en la que s’instal·larà l’equip. 

3. Seleccionar els equips elèctrics de tal manera que la categoria estigui 

d’acord a les limitacions de la taula 1 i que aquests compleixin amb els 

requisits que els sigui d’aplicació establerts en la norma UNE-EN 60079 

-14 .  

Si la temperatura ambient prevista no està en el rang comprès entre -20ºC i + 

40ºC, l’equip s’haurà de marcar per a treballar en el rang de temperatura 

corresponent. 

4. L’equip s’instal·larà d’acord amb les instruccions del fabricant.  

 
Taula 1. Categorías de equipos admisibles para atmósfera de gases y 
vapores. 

Categoría del equipo Zonas en que se admiten 

Categoría 1 0, 1 y 2 

Categoría 2 1 y2 

Categoría 3 2 
 

 Els equips elèctrics que s’instal·lin en una zona de risc hauran de tenir el 

certificat ATEX. 

 

5.8.5. CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES ELÈCTRIQUES A LA PLANTA 

 



5.SEGURETAT I HIGIENE   
 

Planta de producció d’àcid acètic   113 
 

 Com s’ha vist anteriorment, els equips elèctrics més segurs i adequats per a les 

zones amb major risc d’existència d’atmosfera explosiva per vapors de substàncies 

inflamables (zones 0 i zones 1) són els equips de Classe I i categoria 1 i 2 

respectivament.  

  

 Les zones de risc més alt de la nostra planta i que es classifiquen com a zona 0 

són: 

- Zones de procés (Z-200 Reacció, Z-300 Flash, Z-400 Purificació i Z-500 

Dilució) 

- Parcs de tancs (Z-100 emmagatzematge de matèries primeres i Z-600 

d’emmagatzematge de producte acabat) 

 

 En aquestes zones s’utilitzaran equips elèctrics de Classe I i categoria 1. 

 

 Les zones de risc moderat de la nostra planta i que es classifiquen com a zona 

1 són: 

- Laboratoris de control de qualitat (formen part de la Z-900) 

 

 En aquesta zona s’utilitzaran equips elèctrics de Classe I i categoria 2. 

 

 Finalment, les zones sense risc aparent de formació d’atmosfera explosiva es 

classifiquen com a zona 2 i són: 

 

- Vestuari, menjador i sala de control (formen part de la Z-900) 

- Taller i magatzem (Z-1000) 

- Aparcament (Z-1100) 

- Torre de refrigeració i zona de serveis (Z-700) 

- Turbina de vapor i incineradora de gasos (Z-800) 

 

 En aquesta zona es podran utilitzar equips elèctrics de qualsevol categoria. 

 

 

5.9. EQUIPS DE PROTECCIÓ 
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5.9.1. EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 Les diferents possibilitats de protecció dels treballadors davant els riscos 

laborals són les que s’indiquen a continuació: 

• actuació sobre el punt d’origen dels riscos; 

• actuació sobre el mitjà de transmissió; 

• actuació sobre els individus exposats. 

 La protecció col·lectiva és aquella que, com el seu propi nom indica, té com a 

missió protegir a un col·lectiu de treballadors davant una situació perillosa determinada. 

Va enfocada sempre a eliminar o reduir el perill en el seu punt d’origen, és a dir, on es 

produeix el mateix, si bé també es pot aplicar sobre el mitjà de transmissió del perill 

(medi ambient laboral). Dins de les diferents possibilitats enumerades de protecció del 

treballador davant els riscos laborals, la protecció col·lectiva és la primera en la qual 

hem de pensar, per evitar així que el treballador hagi d’utilitzar la protecció personal. 

 Com a equips o sistemes de protecció col·lectiva podem enumerar: 

Equips de protecció col·lectiva 

Plataformes de treball 
Van destinades a suportar un o diversos treballadors en operacions 

amb risc de caiguda d’altura. 

Baranes de protecció 
Usades per evitar la caiguda d’altura des de pisos, buits, plataformes 

de treball, escales, etc. 

Xarxes 
S’utilitzen per protegir la caiguda de persones o objectes des de certa 

altura. 

Plafons d’absorció 

acústica 

Col·locats en parets i sostres de locals per absorbir l’energia acústica 

emesa per equips de treball.  

Pantalles, resguards i 

dispositius de seguretat 

S’instal·len entre un focus perillós (soroll, radiacions, proteccions 

mecàniques, etc.) i els individus receptors o exposats, mitigant així la 

intensitat del perill. 

Sistemes d’extracció 

d’aire 

Instal·lats en activitats on es desprenen contaminants químics, per a 

captació dels mateixos al lloc d’emissió. 
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  Cal parar especial atenció als sistemes de ventilació i evacuació de residus, per 

la importància que tenen al sector industrial. 

 La ventilació industrial es considera com una part integrant del condicionament 

de l’aire, sobretot quan s’utilitza en combinació amb aparells de calefacció, refrigeració 

i humidificació, per aconseguir a l'interior d’un local de treball les condicions 

satisfactòries. 

A.- La ventilació. 

Aquest terme inclou tant el subministrament d’aire com l’extracció. 

Els sistemes de subministrament d’aire han de complir uns objectius, com ara:  

• renovar l’aire extret. 

• diluir la pols, fum, i altres contaminants.  

• servir de vehicle de transport per a calefacció, humidificació, etc.  

• a l'hivern, eliminar els corrents d’aire fred.  

• a l’estiu, condicionar l’aire. 

S’ha de tenir en compte quan s’estudien els sistemes de renovació de l’aire que:  

• Es ha d’aportar un 10% més d’aire del que s’extreu.  

• Existeixen corrents als locals de treball. 

El control d’un contaminant, transportat per l’aire, admet 2 possibilitats: 

1. Diluint la concentració del contaminant, per sota dels nivells permesos, mitjançant la 

injecció i barrejat d’aire no contaminat. Aquest procés s’anomena "ventilació general 

per dilució".  

2. Capturant i eliminant el contaminant, a prop de la font d’emissió. Aquest procés 

s’anomena "ventilació per extracció localitzada". 
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B.- La ventilació general per dilució. 

No redueix ni elimina totalment el material causant del risc, sinó que el redueix dins de 

l’ambient de treball. 

Es produeix sempre que l’aire penetra en un local i és aspirat. Consisteix a donar sortida 

a l’aire de l’edifici per circulació natural o forçada. Aquests sistemes requereixen gran 

quantitat o volum d’aire i de vegades són poc eficaços. 

. 
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C.- La ventilació per extracció localitzada. 

És una mesura preferible a la de dilució i és un mètode més econòmic. 

El contaminant que es vol controlar és capturat en o a prop del lloc on es produeix. 

Els sistemes d’extracció localitzada són l’espina dorsal dels procediments de control de 

l’aire en la majoria dels processos industrials, cosa molt important ja que cada dia els 

temes relacionats amb la contaminació atmosfèrica van adquirint més pes. 

Aquest sistema consta bàsicament dels components següents: 

• Campana.  

• Conducte de circulació.  

• Purificador d’aire.  

• Motor d’aire (ventilador-bufador). 

 

 

Els equips de protecció col·lectiva dels que es disposarà la nostra planta són: 

 

 - Plataformes de treball: d’ús obligatori per a totes les operacions de 

manteniment i/o reparació que comportin risc de caiguda d’altura, sempre i quan no 

existeixin limitacions espaials o altres impediments físics per al seu ús. En aquests 

últims casos només s’utilitzaran els EPIs adients per a aquestes tasques. 

 

 - Baranes de protecció: s’instal·laran a totes les plataformes de treball, 

passarel·les i escales de la planta, així com als pisos on hi hagi risc de caiguda. 
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 - Sistemes d’extracció d’aire: s’instal·larà a totes les sales tancades on hi hagi 

risc  d’acumulació de contaminants químics a l’ambient. 

 

 - Sistemes d’extracció d’aire localitzats: s’instal·larà a tots els possibles punts 

d’emissió de gasos o vapors químics. 

  

5.9.2. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

 S’entén per equips de protecció individual (EPIs) qualsevol equip destinat a ser 

portat o subjectat pel treballador per tal de que el protegeixi d’un o varis riscs que 

puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori 

destinat a tal efecte.  

 No es consideren EPIs i per tant queden exclosos de la definició: 

a. La roba de treball habitual i els uniformes que no estiguin específicament 

destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador. 

b. Els equips dels serveis de auxili i salvament. 

c. Els equips de protecció individuals dels mitjans de transport per carretera. 

d. Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscs i dels factors de 

molèstia. 

 La funció de l’EPI és interposar una última barrera entre el riscs i el treballador 

mitjançant equips que han de ser utilitzats en els casos en els que els riscs no s’han 

pogut eliminar o reduir. L’EPI no elimina el risc sinó que serveix per adequar l’individu 

al medi i grau d’exposició; la seva funció preventiva és limitada. Els EPIs no actuen 

sobre l’origen del risc, sinó sofre la persona que el sofreix.  

 Els EPIs són d’ús individual i han de ser unipersonals. La seva utilització serà 

obligatòria durant la realització d’activitats rutinàries o emergències segons el grau 

d’exposició al risc. No obstant, el seu ús pot resultar penós i incòmode per a les 

persones que treballen i  per aquesta raó, sempre és preferible limitar al màxim la 

necessitat de recórrer a ells. 
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 S’elegeixen els EPIs segons les necessitats, riscs intrínsecs de les activitats i la 

part del cos que es desitja protegir. En cas de dubte o desconeixement del grau 

d’exposició i/o contaminació al que estarà exposat el treballador, serà necessari utilitzar 

els equips de protecció personal de protecció màxima i un cop avaluada la situació, 

s’adaptaran l’ús dels EPIs a les situacions reals. 

 

 Els equips de protecció individual es poden classificar segons la zona de 

protecció a la que van destinats com: 

 

1. PROTECTORES DE LA CABEZA   • Casco de seguridad.  
 • Casco de protección contra choques e impactos.  
 • Prendas de protección para la cabeza (gorros, 
gorras etc.)  
 • Cascos para usos especiales (fuego, productos 
químicos, etc).  
 

2. PROTECTORES DE LOS PIES Y 
PIERNAS  

 • Calzado de seguridad.  
 • Calzado de protección.  
 • Calzado de uso profesional.  
 • Calzado de trabajo.  
 

3. PROTECTORES DE LAS MANOS Y 
BRAZOS  

 • Guantes contra riesgos mecánicos .  
 • Guantes contra productos químicos.  
 • Guantes contra riesgos eléctricos.  
 • Guantes contra riesgos térmicos.  
 

4. PROTECTORES OCULARES Y 
FACIALES  

 • Gafas de protección.  
 • Pantallas de protección.  
 

5. PROTECTORES DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS  

 • Máscaras.  
 • Mascarillas.  
 • Boquilla.  
 

6. PROTECTORES TOTALES DEL 
CUERPO  

 • Ropa de protección frente a todo tipo de riesgo 
(mecánico, térmico, químicos, biológicos, etc.)  
 • Protectores anticaídas (Arnés, Cinturón de 
seguridad etc.)  
 

7. PROTECTORES DEL OIDO   • Auriculares.  
 • Orejeras acopladas al casco.  
 • Tapones.  
 • Cascos anti- ruido.  
 

8. PROTECTORES DE LA PIEL   • Cremas de protección y pomadas.  
 

9. PROTECTORES DEL TRONCO Y 
DEL ABDOMEN  

 • Chalecos salvavidas.  
 • Fajas lumbares.  
 

 
 Finalment, s’ha de recordar que tots els EPIs han de ser guardats adequadament  

per evitar el seu deteriorament accidental, s’han de col·locar en llocs de fàcil accés i 

s’han d’inspeccionar i reparar si s’escau de forma periòdica segons les necessitats. 
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 A continuació es detallen les característiques dels diferents tipus d’EPIs: 

5.9.2.1. PROTECTORS DE CAP 

 S’utilitzaran cascs de seguretat de protecció contra xocs i impactes. Aquests 

cascs estan fets amb materials resistents i la seva finalitat és protegir el crani dels 

impactes, penetracions o xocs elèctrics. No només resisteixen a l’impacte, sinó que 

també absorbeixen el xoc fins a aproximadament 300kg. Els cascs més adequats i 

versàtils són els que estan fets de polietilè. 

 S’haurà de disposar com a mínim d’un casc individual per a cada treballador i el 

seu ús serà obligat a totes les àrees excepte la zona 900 corresponent a oficines, 

vestuari, laboratoris, etc. També es pot disposarà d’una reserva de cascs per a possibles 

visites a la planta. 

5.9.2.2. PROTECTORS DE PEUS I CAMES 

 S’utilitzarà calçat de seguretat. Aquest calçat serà de cuir amb puntera i plantilla 

d’acer ergonòmica i transpirable que tindrà protecció contra impactes, perforació i tall. 

A més, tindrà una sola de goma amb propietats antilliscants, resistent a la abrasió i 

conductiva per tal de dispersar la energia estàtica i eliminar els possibles perills en cas 

d’atmosferes amb mescles inflamables. 

 Serà necessari disposar de calçat de seguretat per a tots els treballadors de la 

planta excepte pel personal d’oficines. El seu ús serà obligat en tot moment. 

5.9.2.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS 

 Segons el tipus d’activitat, s’utilitzaran guants de protecció contra productes 

químics, guants contra riscs elèctrics i guants contra riscs tèrmics (tant aïllants del fred 

com protectors del calor).  

 El seu ús serà obligatori a tota la planta sempre que la realització d’una activitat 

o la manipulació d’un producte pugui comportar un perill per a la integritat física del 

treballador. Es disposarà de la quantitat necessària de guants de cada tipus a totes les 

zones on hi hagi manipulació de productes químics per a poder garantir la seguretat de 

tots els treballadors que realitzin la activitat de perill en qüestió de forma simultània. 
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5.9.2.4. PROTECTORS OCULARS I FACIALS 

 Els equips de protecció facials, protegeixen la cara i el coll contra impactes de 

partícules volants, esquitxos de líquids perjudicials, ofuscament i calor radiant. Les 

ulleres de protecció del globus ocular i de les parts dels voltants estan indicades contra 

impactes causats per partícules sòlides, líquids, gasos, vapors, radiació tèrmica i excés 

de lluminositat.  

 A la totes les zones de la planta on existeixin activitats de manipulació de 

productes químics perillosos es disposarà d’ulleres de seguretat i de pantalles de 

protecció facial (depenent del nivell de seguretat que exigeixi el producte manipulat i/o 

activitat realitzada)  per a la protecció ocular de tots els operaris que hagin de realitzar 

aquestes activitats. Amb aquests EPIs s’evitaran possibles accidents causats per 

esquitxos de líquid i/o de partícules multidireccionals. A més, la planta també disposarà 

de les pantalles de protecció facial adients per als operaris que hagin de fer treballs de 

soldadura en feines de manteniment o de taller. L’ús d’aquests EPIs serà obligatori a 

tota la planta 

5.9.2.5. PROTECTORS DE LES VIES RESPIRATÒRIES 

 Els protectors de les vies respiratòries són equips que filtren els gasos o vapors 

presents a l’aire que poden ser perjudicials per a la salut de l’operari que els respira. 

 Existeixen dos tipus d’equips de protecció respiratòria: 

 - Dependents:   Són màscares facials o semifacials que actuen amb elements 

 filtrants per remoure de l’ambient contaminat l’aire necessari per a la respiració. 

 Aquests equips tenen per limitacions: no s’apliquen a ambients amb menys d’un 

 18% d’oxigen, tenen poca durabilitat en atmosferes saturades d’humitat i mai es 

 poden utilitzar en condicions d’aire desconegudes. 

 - Independents:   Són conjunts autònoms portàtils o tubs que proveeixen l’aire 

 que l’usuari necessita, independentment de les condicions de l’ambient de treball 

 (grau de contaminació de l’aire existent). Aquests equips afavoreixen l’aïllament 

 del tracte respiratori de la atmosfera contaminada. 
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 Per elegir el tipus de protecció respiratòria més adequada s’han de considerar els 

següents factors: 

 - Factors en relació al risc:  

  - Percentatge d’oxigen a l’ambient 

  -  Existència de contaminants (classe toxicològica i concentració a  
  l’ambient) 

 - Factors en relació amb l’ambient: 

  - Confinament de l’ambient (pous, bodegues, dipòsits) 

  - Posició de l’ambient en relació a l’atmosfera segura (distància i   
  accessibilitat) 

  - Comoditat física i limitacions de mobilitat. 

 - Factors en relació amb la activitat: 

  - Característiques de la operació (mobilitat necessària/freqüència) 

  - Activitat respiratòria de l’operador (activitat física) 

 - Ús que es pretén fer de la protecció: 

  - Necessària durant tota la permanència a l’ambient (ús continu) 

  - Ús en emergències 

  - Ús únicament durant la operació (ús intermitent) 

 A la planta es disposarà de màscares contra gasos i vapors nocius que estaran 

equipades amb filtres químics purificadors per protegir les vies respiratòries en 

ambients contaminats. En els casos on el gas contaminant també pugui actuar sobre pell 

i ulls, aquestes màscares seran de màscara facial total. 

 Es disposarà de diferents models de màscares segons el tipus i concentració de 

gas que s’hagi de manipular a cada zona de la planta. Això es degut a que els filtres que 

incorporen les màscares ofereixen protecció per a una determinada substància o classe 

de substàncies, raó per la qual no es poden utilitzar indiscriminadament contra qualsevol 

gas o vapor sense verificació prèvia. Així doncs, el tipus de filtre que ha d’incorporar la 

màscara dependrà de la capacitat (mida de l’element), de la concentració de 
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contaminant i de l’activitat respiratòria de l’usuari. També es poden incorporar filtres 

universals especials que poden prevenir de varis contaminants. 

 Les màscares seran d’ús obligatori en totes les feines on existeixi risc de possible 

inhalació de gasos tòxics o nocius i/o de vapors que provoquin irritació a les mucoses o 

dificultats respiratòries. S’ha d’utilitzar sempre la màscara en ambients on una 

concentració elevada de producte químic perillós sigui suficient per a perjudicar la salut 

de l’operari.  

 La planta a més, disposarà de dos equips de protecció autònoms amb cilindre 

d’oxigen a cadascuna de les zones com a mesura de seguretat en cas d’incendi o fuita de 

gasos. 

5.9.2.6. PROTECTORS TOTALS DEL COS 

 Dins d’aquest grup d’EPIs tindrem equips de protecció contra les caigudes. 

Disposarem de dos equips complets d’aquest tipus a fi de dur a terme tasques de 

manteniment i possibles reparacions dels equips i tancs d’emmagatzematge de la planta 

que requereixin del treball d’operaris en situacions d’altura. El seu us serà obligatori 

sempre que l’activitat comporti risc de caiguda.  

 També es disposarà d’unitats suficients, per als operaris de la zona de producció 

i d’emmagatzematge, de roba de protecció contra les agressions químiques i de roba de 

protecció contra baixes temperatures. El seu ús serà obligatori en tot moment en que 

s’hagi d’entrar en contacte o manipular directament substàncies químiques perilloses. 

5.9.2.7. PROTECTORS DE L’OÏDA 

 Els protectors d’oïda són necessaris perquè el soroll afecta als treballadors de 

forma física, psicològica i sociològica. El soroll pot causar danys a l’oïda, interferir la 

comunicació, causar molèsties, produir esgotament i reduir l’eficiència dels operaris. A 

més, el soroll també pot afectar la bona circulació sanguínia, causar estrès i d’altres 

efectes psicològics.  

 

 Els sorolls intensos o la permanència durant un llarg temps en un ambient 

sorollós pot causar una reducció permanent de la sensibilitat auditiva degut als mals 
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produïts en els òrgans sensorials de l’oïda interna. Aquest tipus de mals a l’oïda són 

irreversibles i no es poden recuperar mai més. El risc de deteriorar l’oïda s’incrementa 

amb el nivell de soroll i amb el temps de permanència en un ambient sorollós 

  

 Per tal de determinar on és necessari l’ús de protectors per a la oïda degut a la 

contaminació acústica, es faran estudis a tota les zones de la planta susceptibles de 

generar sorolls mitjançant probes de sonometria o be mitjançant dosímetres (tipus 

especial de sonòmetre de mida reduïda que pot ser portar pel treballador durant tota la 

jornada laboral sense molèsties i permet determinar la exposició real rebuda). 

 

 En els llocs de treball on el nivell de soroll diari equivalent detectat superi els 80 

dB s’hauran de proporcionar protectors auditius com a mesura preventiva. En els llocs 

de treball on el nivell diari equivalent o el nivell de pic superin 90 dB o 140 dB 

respectivament, s’haurà de desenvolupar mesures correctores que impliquin un 

programa de mesures tècniques encaminades a disminuir la generació i propagació del 

soroll o bé a reduir la exposició dels treballadors al soroll.  

 

 Per tant, es disposarà de protectors auditius acoplables als cascs de protecció per 

a tots els operaris que treballin habitualment en una zona on el nivell de soroll diari 

equivalent superi els 80 dB. Aquests protectors auditius seran d’ús obligatori en tot 

moment en el que l’operari estigui dins de la zona d’influència de la font de soroll. 

5.9.2.8. MANTENIMENT DELS EPIs 

 Per tal de facilitar la correcta reposició dels EPIs es fa necessària la creació i 

manutenció d’un arxiu de tots els EPIs dels que disposa la planta on s’hi recolliran 

dades tals com: 

- Data de fabricació 

- Data d’adquisició 

- Condicions d’us 

- Número d’utilitzacions (en cas necessari) 

- Data de caducitat 

- Distribuïdor autoritzat 
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Aquestes dades són les que ens ajudaran a procedir a les substitucions i reposicions que 

siguin necessàries d’acord amb les indicacions del fabricant de l’equip. Les fitxes 

corresponents als diferents EPIs es poden confeccionar seguint el model següent: 

 

 Aquesta fitxa s’hauria d’arxivar conjuntament amb una copia de les instruccions 

d’ús facilitades pel fabricant.  

 S’ha de senyalar que la documentació relativa al material de protecció que s’hagi 

d’utilitzar, com és el cas de les EPIs, no només es convenient i imprescindible per a la 

eficàcia de la gestió preventiva, sinó que també és una obligació específica contemplada 

a l’article 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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5.10. SENYALITZACIÓ 

 Les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball estan establertes en el Reial Decret 485/1997. Aquest Reial Decret està destinat a 

garantir que en els llocs de treball existeixi una adequada senyalització, 

sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a 

través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva o de mesures, mètodes o 

procediments d’organització del treball.  

 

 S’entén per senyalització de seguretat i salut en el treball a qualsevol 

senyalització que, referida a un objecte, activitat o situació determinada, proporciona 

una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 

una senyal en forma de plafó, un color, una senyal lluminosa o acústica, una 

comunicació verbal o una senyal gestual, segons procedeixi. 

 Es poden distingir entre diferents tipus de senyals, les quals són: 

  

 - Senyal de prohibició: prohibeix un comportament susceptible de provocar un 

 perill. 

 - Senyal d’advertència: adverteix d’un risc o perill. 

 - Senyal d’obligació: obliga a un comportament determinat. 

 - Senyals de salvament o socors: indica sortides d’emergència, lloc de primers 

 auxilis i dispositius de salvament. 

 - Senyal indicatiu: proporciona altres informacions. 

 - Senyal en forma de plafó: una senyal que, per la combinació d’una forma 

 geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada 

 informació amb una visibilitat que està assegurada per una il·luminació de 

 suficient intensitat.  

 - Senyal addicional: facilita informació complementària d’un altre senyal. 

 - Símbol o pictograma: és una imatge que descriu una situació o obliga a 

 un comportament determinat. S’utilitza sobre una senyal en forma de panell o 

 sobre una superfície lluminosa. 

 - Senyal lluminós: senyal que aparegui per ell mateix com una superfície 

 lluminosa, formada per materials transparents o translúcids, il·luminats des de 

 darrere o des de l’interior 
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 - Senyal acústic: és un senyal sonor codificat, emès i difós per mitja d’un 

 dispositiu apropiat, sense intervenció de veu humana o sintètica. 

 - Senyal gestual: moviment o disposició dels braços o de les mans en forma 

 codificada per guiar a les persones que estiguin realitzant maniobres que 

 constitueixin un risc o perill per als treballadors. 

 - Color de seguretat: és el que se li atribueix un significat determinat, en relació 

 a la seguretat. 

 - Comunicació verbal: és un missatge verbal predeterminat. en el que s’utilitza 

 veu humana o sintètica. 

 

5.10.1 CRITERIS PER L’ÚS DE LA SENYALITZACIÓ 

 La senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 

l’anàlisi dels riscos existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures 

preventives adoptades, posi de manifest la necessitat de: 

a. Cridar l’atenció dels treballadors sobre la existència de determinats 

riscos, prohibicions o obligacions. 

b. Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

c. Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 

mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers 

auxilis 

d. Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses.  

 La senyalització no s’haurà de considerar una mesura substitutòria de les 

mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i s’haurà d’utilitzar quan 

mitjançant aquestes últimes no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 

suficientment. Tampoc s’haurà de considerar una mesura substitutòria de la formació i 

informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 La següent taula recull el significat dels colors utilitzats a la indústria en matèria 

de seguretat així com les indicacions generals a seguir. 
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5.10.2 DISPOSICIONS MÍNIMES DE CARÀCTER GENERAL RELATIVES A 

LA SENYALITZACIÓ 

 

 L’elecció del tipus de senyal i del número i localització de les senyals o 

dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la 

senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en compte: 

a. les característiques de la senyal. 

b. els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se 

c. l’extensió de la zona a cobrir. 

d. el número de treballadors afectats. 

 La eficàcia de la senyalització no haurà de quedar disminuïda per la 

concurrència de senyals o per altres circumstàncies que dificulten la seva percepció o 

comprensió. La senyalització de seguretat i salut en el treball no s’haurà d’utilitzar per a 

transmetre informacions o missatges diferents o addicionals als que constitueixen el seu 

objectiu propi. Quan els treballadors als que es dirigeix la senyalització tinguin la 

capacitat o la facultat visual o auditiva limitades, inclosos els casos en que això sigui 

degut a l’ús d’equips de protecció individual, hauran de prendre’s les mesures 

suplementàries o de substitució necessàries. 

 La senyalització haurà de romandre en tant que persisteixi la situació que la 

motiva. 

 Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i 

verificats regularment, i en cas que sigui necessari reparar-los o substituir-los de forma 

que conservin en tot moment les seves qualitats intrínseques i de funcionament. Les 

senyalitzacions que necessiten d’una font d’energia disposaran d’alimentació 

d’emergència que garanteixi el seu funcionament en cas d’interrupció, a no ser que el 

risc desapareixi amb el tall del subministre. 

 

 

 



5.SEGURETAT I HIGIENE   
 

Planta de producció d’àcid acètic   129 
 

5.10.3 COLORS DE SEGURETAT 

 Els colors de seguretat podran formar part d’una senyalització de seguretat o 

constituir-la per ells mateixos. Quan el color de fons sobre el que tingui que aplicar-se el 

color de seguretat pugui dificultar la seva percepció, s’utilitzarà un color de contrast que 

emmarqui o s’alterni amb el de seguretat. Quan la senyalització d’un element es realitzi 

mitjançant un color de seguretat, les dimensions de la superfície colorejada haurà de 

guardar proporció amb les de l’element i permetre la seva fàcil identificació.  

 En el següent quadre es mostren els colors de seguretat, el seu significat i altres 

indicacions sobre el seu ús, així com la relació de colors de contrast. 
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5.10.4. SENYALS EN FORMA DE PLAFÓ  

- Característiques intrínseques: 

  

 - La forma i color d’aquestes senyals depenen del tipus de senyal (advertència, 

prohibició, obligació, etc.) 

 - Els pictogrames seran el més senzills possible, evitant-se detalls inútils per a la 

seva comprensió. 

 - Les senyals seran d’un material que resisteixi el millor possible els cops, les 

inclemències del temps i les agressions medi ambientals. 

 - Les dimensions de les senyals, així com les seves característiques 

colorimètriques i fotomètriques, garantiran la seva bona visibilitat i comprensió. 

 

- Requisits d’utilització: 

  

 - Les senyals s’instal·laran preferentment a una altura i en una posició 

apropiades en relació a l’angle visual, tenint en compte els possibles obstacles, en 

la proximitat immediata del risc o objecte que s’hagi de senyalitzar o en el accés a 

la zona de risc. 

 - El lloc on es situï la senyal haurà d’estar ben il·luminat, ser accessible i 

fàcilment visible. Si la il·luminació general és insuficient, s’utilitzarà una 

il·luminació addicional o s’utilitzaran colors fluorescents o materials fluorescents. 

 - Les senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que les 

justificava. 
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5.10.4.1. SENYALS D’ADVERTÈNCIA 

 

 

 Com a excepció, el fons de la senyal sobre “matèries nocives o irritants” serà de 

color taronja, en comptes de groc, per evitar confusions amb altres senyals similars 

utilitzades per a la regulació del tràfic per carretera. 

 

 



  5.SEGURETAT I HIGIENE   
 
 

132   Planta de producció d’àcid acètic   
 

5.10.4.2. SENYALS DE PROHIBICIÓ 

 

 

5.10.4.3. SENYALS D’OBLIGACIÓ 
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5.10.4.4. SENYALS D’EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

 

 

5.10.4.5. SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS 
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5.10.5. SENYALS LLUMINOSOS I ACÚSTICS 

 

 La llum emesa pel senyal haurà de provocar un contrast lluminós apropiat 

respecte el seu entorn, en funció de les condicions d’ús previstes. La seva 

intensitat haurà d’assegurar la seva percepció, sense produir enlluernament. 

 

 La superfície lluminosa que emeti una senyal podrà ser de color uniforme o 

portar un pictograma sobre un fons determinat. 

 

 Si un dispositiu pot emetre una senyal tant continua com intermitent, la senyal 

intermitent s’utilitzarà per a indicar, amb respecte a la senyal continua, un major grau de 

perill o una major urgència de la acció requerida. 

 

 No s’utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminoses que puguin donar lloc a 

confusió, ni una senyal lluminosa aprop d’una altra emissió lluminosa apenes diferent.  

 Quan s’utilitzi una senyal lluminosa intermitent, la duració i la freqüència dels 

raigs, hauran de permetre la correcta identificació del missatge, evitant que pugui ser 

percebuda com continua o confosa amb altres senyals lluminoses. 

 

 Els dispositius d’emissió de senyals lluminoses per a ús en cas de perill greu 

hauran de ser objecte de revisions especials o anar previstes de una bombeta auxiliar. 

 

 El senyal acústic haurà de tenir un nivell sonor superior a l’ambiental, de 

forma que sigui clarament audible, sense arribar a ser excessivament molest. 

 

 El to de la senyal acústica o, quan es tracti de senyals intermitents, la duració, 

interval i agrupació dels impulsos, haurà de permetre la seva correcta identificació i 

clara distinció en front a altres senyals acústiques o sorolls ambientals. No s’utilitzaran 

dues senyals acústiques simultàniament. 

 

 Si un dispositiu pot emetre senyals acústiques amb un to o intensitat variables o 

intermitents, amb un to o intensitat continus, s’utilitzaran les primeres per a indicar, per 
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contrast amb les segones, un major grau de perillositat o una major urgència de la acció 

requerida. El so d’una senyal d’evacuació haurà de ser continu. 

 Un senyal lluminós o acústic indicarà, quan es posi en funcionament, la 

necessitat de realitzar una determinada acció i es mantindrà mentre persisteixi 

la necessitat. 

 

 Les senyals lluminoses i acústiques intermitents previstes per a la seva utilització 

alterna o complementària hauran d’utilitzar idèntic codi. 

 

5.10.6 COMUNICACIONS VERBALS 

 

 La comunicació verbal s’estableix entre un locutor i un o varis oients, en un 

llenguatge format per textos curts, frases, grups de paraules o paraules aïllades, 

eventualment codificats. 

 

 La comunicació verbal serà directa (utilització de la veu humana) o indirecta 

(veu humana o sintètica, difosa per un mitjà apropiat). 

 

 

5.10.7. SENYALS GESTUALS 

 

 Un senyal gestual haurà de ser precís, senzill, ampli, fàcil de realitzar i 

comprendre i clarament distingible de qualsevol altre senyal gestual. 

 

 El següent quadre recull les senyals gestuals mes comunes: 
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5.10.8. RISCOS DE CAIGUDES, XOCS I COPS 

 

 Per a la senyalització de desnivells, obstacles, riscos de caigudes de persones, 

xocs o cops, igual que per delimitar zones de locals de treball on es 

presentin els riscos abans mencionats, s’utilitzaran franges alternes grogues 

i negres amb una inclinació aproximada de 45º, segons el model exposat. 

 

 Les vies de circulació de vehicles hauran d’estar delimitades amb claredat 

mitjançant franges contínues d’un color ben visible, preferentment blanc o groc. 
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5.10.9 TUBS, RECIPIENTS I ÀREES D’EMMAGATZEMATGE DE 

SUBSTÀNCIES I PREPARATS PERILLOSOS 

 

 Els recipients i tubs visibles, que continguin productes als quals sigui d’aplicació 

la normativa sobre comercialització de substàncies o preparats perillosos 

hauran de ser etiquetats segons el disposat en aquesta normativa. 

Les etiquetes s’han d’enganxar, fixar o pintar en llocs visibles dels recipients 

i dels tubs. En aquest cas, al llarg del tub en nombre suficient i en 

els punts de risc especial (vàlvules, connexions,...). 

L’etiquetat podrà ser substituït per senyals d’advertència contemplats en 

aquest Reial decret, amb el mateix pictograma o símbol. 

Respecte a la coloració dels tubs es disposa d’una norma tècnica d’identificació 

(DIN - 2403) basada en uns colors bàsics i uns de complementaris. 

 

 

 

Les zones utilitzades per emmagatzemar quantitats importants de substàncies 

o preparats perillosos, hauran d’identificar-se per mitjà dels senyals 

d’advertència apropiat, d’entre els indicats en aquest Reial decret. 
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5.10.10 SENYALITZACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I 

D’EQUIPS I MITJANS DE SALVAMENT I AUXILI 

 

 Aquests equips seran predominantment de color vermell i estaran marcats 

amb senyals en forma de plafó, també de color vermell, segons aquesta 

norma. 

 

 La senyalització per a la localització de les vies d’evacuació i dels equips de 

salvament es realitzarà per mitjà de senyals en forma de plafó, segons la 

normativa exposada. 

 

5.10.11. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA I MANIOBRES PERILLOSES 

 

 Per alertar d’aquest tipus de situacions s’utilitzarà un senyal lluminós, un 

senyal acústic o una comunicació verbal. També es pot utilitzar una combinació 

d’aquests senyals. 

 

 Aquest tipus de maniobres es guiaran o orientaran mitjançant senyals gestuals, 

comunicacions verbals o formes combinades d’ambdues. 

 

5.10.12 SENYALITZACIÓ DE CANONADES 

 La senyalització de les canonades es pot i deu fer per identificar el fluid que 

circula per elles i fins i tot el sentit de la circulació. 

 Segons la importància i la classe d'instal·lació, es pintaran les canonades de color 

bàsic, i elegint, segons el parer de l’usuari, alguna de les formes següents: 

a) En tota la seva longitud. 

b) En certa longitud de forma intermitent. 

c) Per mitjà d’una banda longitudinal. 
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En instal·lacions industrials, i sobretot en els casos en els quals sigui imprescindible una 

major caracterització dels fluids circulants per les canonades, als colors bàsics se’ls 

uniran les indicacions següents: 

a) Naturalesa del fluid. 

b) Sentit de la circulació. 

 Aquestes indicacions es pintaran sempre en les proximitats de les vàlvules, 

juntes, unions.... 

 

 Quan s’hagin d’usar aquestes indicacions, caldrà col·locar als locals un quadre 

explicatiu. 

 Com que és impossible donar una indicació rigorosa de la naturalesa del fluid, es 

poden seguir les orientacions següents: 

a) Nom complet; exemple: Aigua Potable. 

b) Símbol químic; exemple: H2O. 

c) Codi de xifres; exemple: 1.0. 

e) Abreviatures; exemple: A.P. 

 Les xifres o lletres de les indicacions es pintaran en blanc o en negre, 

directament sobre la canonada o sobre una petita placa penjada de la mateixa o en una 

etiqueta fixada sobre ella. 

 En els casos que sigui necessari conèixer el sentit de la circulació del fluid, 

s’indicarà per mitjà d’una fletxa pintada en blanc o negre. 

 El senyal de perill, anell ataronjat amb vores negres, ha de pintar-se sobre tota la 

circumferència (secció recta) de la canonada. 
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