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Objectius de l’assignatura: 
Introduir els conceptes bàsics de seguretat i prevenció de riscos industrials; les 
metodologies de l’anàlisis de risc industrial, en especial, les referides a la indústria 
química; i el risc ambiental. 
 
 
Programa: 
 
Seguretat, prevenció i risc ambiental 

0.- Introducció. Objectius. Sistema de gestió de riscos laborals i industrials. Antecedents. 

1.- Senyalització. Els senyals de seguretat. Normativa. 

2.- Substàncies químiques perilloses. Propietats perilloses dels productes. Identificació. 

Fitxes de seguretat. Material i equipament de protecció personal Emmagatzematge de 

productes químics i petrolífers. Transport de substàncies perilloses. ADR. Reglament 

REACH. 

3.- El foc. Química del foc. Característiques i propietats dels combustibles. Focus d’ignició. 

Productes de la combustió i els seus efectes sobre la seguretat de les persones. 

4.- Prevenció i protecció contra  incendis. Prevenció Detectors automàtics. Agents 

d’extinció i sistemes de supressió. Problemes medioambientals en la protecció contra 

incendis. 

5.- Introducció a l’anàlisi de risc. Definició del risc. Tipus.  Quantificació. Criteris de 

tolerabilitat del risc. 

6.- Metodologia per l’estudi del risc. Bancs de dades sobre accidents. Anàlisis històrica. 

Identificació. 

7.- Incendis. Repàs de conceptes. Característiques dels diversos tipus d’incendi.

 Models pel càlcul de la radicació. 
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8.- Explosions. Detonació i deflagració. Tipus d’explosions : confinades i no confinades, de 

pols, d’hidrocarburs. BLEVE. Càlcul de la sobrepressió. 

9.- Vulnerabilitat de persones i equips. Models de vulnerabilitat. Funció prohibit. 

10.- Introducció a la Fiabilitat i disponibilitat. Conceptes i fiabilitat d’equips 

11.- Plans d’emergència. Accidents majors. Declaració obligatòria. Objectius i estructura 

d’un pla d’emergència. 

12.- Anàlisis de risc ambiental.  Càlcul de l’Index de Risc Medioambiental (Real Decret 

1254/1999, Directiva 96/82/CE, SEVESOII). Utilització del programari CIRMA. 

 

 
 
Sistema d’avaluació continuada: 
 
L’avaluació de l’assignatura es realitzarà a partir d’uns exercicis setmanals i un exercici per escrit 

al final del semestre. Els exercicis setmanals representen el 70 % de la qualificació final i el de  

final de semestre el 30 % restant. 

  

Els exercicis es realitzaran durant les sessions de classe, a l’inici, o abans de finalitzar. Encara 

que durant el curs es realitzi un exercici setmanal, per l’avaluació continuada es comptabilitzaran 

les vuit millors qualificacions entre tots els exercicis setmanals proposats. Si un estudiant/a no 

realitza un exercici es qualifica com a no realitzat, però en el cas que l’estuadiant/a no arribi als 

vuit exercicis, es considerarà, per tal d’obtenir la mitjana numèrica, amb un valor de zero. Si hom 

no realitza l’exercici de final de semestre es considerarà, per tal d’obtenir la mitjana numèrica, 

amb un valor de zero. 

  
Alternativa d’avaluació per aquells alumnes que justifiquin, a l’inici del curs (durant els 
primers 10 dies de curs), la no assistència a classe acreditant que compaginen els estudis 
amb una feina estable: avaluació continuada no presencial (8 exercicis + 1 exercici al final 
del semestre) . 
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