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5.1. SEGURETAT	I	HIGIENE	A	LA	INDUSTRIA	QUÍMICA	

Des	de	fa	anys	fins	a	l’actualitat,	la	utilització	de	productes	químics	s’ha	estès	a	pràcticament	

totes	les	rames	de	l’activitat	química,	de	tal	manera	que	existeixen	certs	riscos.	Milers	de	substàncies	

químiques	són	utilitzades	diàriament	i	amb	altes	quantitats,	i	cada	any	s’introdueixen	al	mercat	moltes	

més.			

Una	de	les	parts	més	rellevants	a	les	indústries	de	processos	químics	són	els	mecanismes	de	

seguretat	i	higiene.	En	general,	les	indústries	químiques	es	caracteritzen	per	tenir	pocs	accidents,	però	

quan	es	produeixen,	tenen	un	gran	abast	i	greus	efectes.	Això	dóna	lloc	a	que	els	aspectes	relacionats	

amb	la	seguretat	tinguin	una	gran	importància	i	que	per	tant,	siguin	objecte	d’una	intensa	atenció	tant	

en	el	disseny,	l’operació	i	el	manteniment.	

Per	 a	 un	 control	 efectiu	 dels	 riscos	 químics	 al	 lloc	 de	 treball,	 tal	 i	 com	 s’ha	 esmentat,	 es	

requereix	 d’un	 flux	 adequat	 d’informació	 sobre	 els	 perills	 i	 les	mesures	 de	 seguretat	 	 que	han	de	

prendre’s	els	qui	fabriquen	i	els	que	importen	productes	químics	i	els	qui	els	utilitzen.	A	aquest	flux	

d’informació	 s’ha	 d’afegir	 un	 esforç	 quotidià	 dels	 treballadors	 per	 a	 que	 s’adaptin	 i	 s’apliquin	 les	

mesures	necessàries	amb	 la	 finalitat	de	protegir	als	operaris	o	 treballadors,	a	 la	població	 i	al	medi	

ambient.		

5.2. RISCOS	I	ACCIDENTS	

Qualsevol	activitat	humana	implica	un	risc.	Un	risc	és	la	probabilitat	de	que	una	situació	física	

que	pugui	causar	un	dany,	esdevingui	un	accident	amb	unes	conseqüències	determinades.		

Un	 accident	 és	 un	 succés	 eventual	 que	 altera	 l’ordre	 regular	 de	 les	 coses.	 Les	 indústries	

químiques	segueixen	individualment	tots	els	tipus	d’accidents.		

 CLASSIFICACIÓ	DE	RISCOS	

Tenint	en	compte	que	un	accident	pot	donar	 lloc	a	un	altre,	és	a	dir,	accidents	en	cadena.	

Aquesta	seqüència	acostuma	ser	la	següent:		

Emissió:	vessament	(de	líquids)	o	fuga	(de	gasos	 i	vapors)	que	generalment	es	degut	a	una	

pèrdua	 de	 contenció	 dels	 fluids.	 Pot	 generar	 efectes	 tòxics,	 incendis	 i/o	 explosions	 segons	 la	

naturalesa	de	les	substàncies	emeses.		

Incendi:	combustió	(de	diverses	maneres)	dels	fluids	continguts		o	emesos,	generant	radiació	

tèrmica	nociva	si	es	tracta	de	substàncies	inflamables.		

Explosió:	 anterior	 a	 l’emissió	 i	 posterior,	 per	 acceleració	 de	 la	 combustió,	 a	 l’incendi.	

L’explosió	genera	ones	de	pressió	i	sobrepressió	que	poden	ser	perjudicials	i	alguns	cops	també	pot	

provocar	propagació	de	projectils.	
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 EMISSIÓ:	VESSAMENTS	I	FUGUES	

Un	dels	orígens	més	freqüents	dels	accidents	són	les	emissions	de	substàncies	en	forma	de	

vessaments	o	fugues.	L’evolució	de	les	emissions	depèn	de:	

i. Condicions	(pressió,	temperatura	i	quantitat)	i	l’estat	físic	del	fluid	emès.		

ii. Naturalesa	química	(inflamabilitat	i	toxicitat).	

iii. Tipus	de	sistema	de	contenció	(equip	tancat	i	obert)	en	el	que	s’origina	la	fuga.	

iv. Condicions	 de	 l’entorn	 (geometria,	 topografia	 i	meteorologia)	 cap	 a	 on	 es	 produeix	 la	

emissió.		

 	INCENDIS	

Els	incendis	són	reaccions	d’oxidació,	generalment	amb	aire	com	a	comburent,	de	matèries	

combustibles.	Els	efectes	d’aquests	accidents	són:	

i. Calor	(generalment	radiant)	que	produeix	danys	de	per	sí	 i	que	pot	propagar	la	cadena	

accidental.	

ii. Fums	sufocants	i/o	tòxics.	

iii. Ona	 explosiva	 de	 sobrepressió	 quan	 es	 donen	 certes	 condicions	 d’acceleració	 de	 la	

velocitat	de	reacció	i/o	de	contenció.		

En	les	instal·lacions	químiques	i	energètiques,	els	incendis	poden	ocórrer	de	diverses	maneres	

depenent	de	la	naturalesa	(propietats	químiques	i	físiques)	i	de	la	disposició	del	combustible.		

 EXPLOSIONS	

Les	 explosions	 són	 fenòmens	 caracteritzats	 pel	 desenvolupament	 d’una	 pressió	 (dins	 de	

sistemes	tancats)	o	d’una	ona	de	sobrepressió	(dins	d’espais	oberts)	que	donen	lloc	a	danys	mecànics.		

Segons	 el	 seu	 origen	 i	 naturalesa,	 les	 explosions	 poden	 estar	 a	 l’inici	 de	 l’emissió	 (amb	

conseqüències	tòxiques	i/o	incendiaries)	o	pot	ser	provocada	degut	a	l’evolució	d’una	combustió	auto-

accelerada	cap	a	la	detonació	(propagació	supersònica).	Les	explosions	es	classifiquen	en:		

i. Explosions	 iniciadores	produïdes	per	excés	de	pressió,	per	debilitament	de	materials,	

per	emissió	amb	ebullició	normal	o	per	fuga	massiva	(BLEVE).	

ii. Explosions	conseqüents	d’un	incendi.	

iii. Explosions	conseqüents	d’altres	explosions.		

5.3. SEGURETAT	A	LA	PLANTA	

Les	instal·lacions	de	processos	químics	estan	sotmeses	a	diferents	lleis,	normes	i	reglaments:	
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• Estan	 sotmeses	 a	 codis,	 normes	 i	 reglaments	 externs	 aplicables	 al	 disseny,	 al	

funcionament	i	a	la	protecció	de	les	instal·lacions	i	els	treballadors	del	procés,	incloent	els	

reglaments	oficials	i	les	normes.	

• Els	principis,	les	directrius	i	els	procediments	interns,	elaborats	i	adoptats	per	l’empresa	o	

la	instal·lació	com	a	complement	per	als	requisits	externs	i	per	cobrir	processos	diferents	

o	únics,	aquest	es	revisen	periòdicament	i	es	modifiquen	quan	és	necessari,	d’acord	amb	

la	gestió	del	sistema	de	canvis	de	la	instal·lació.		

Segons	el	Real	Decreto	1254/1999	i	840/2015,	del	Boletín	Oficial	del	Estado	(BOE)	(1),	s’han	
d’aprovar	unes	mesures	de	 control	 de	 riscos	 inherents	 als	 accidents	 greus	en	els	que	 intervinguin	

substàncies	perilloses,	així	com	la	limitació	de	les	seves	conseqüències	sobre	la	salut	humana,	els	béns	

i	el	medi	ambient	

El	sistema	de	gestió	de	seguretat	de	l’empresa	segons	el	RD	1254/1999	contemplarà:		

I. L’organització	i	el	personal:	les	funcions	i	responsabilitats	del	personal	associat	a	la	gestió	

dels	 riscos	 d’un	 accident	 greu	 a	 tots	 els	 nivells	 d’organització,	 junt	 amb	 les	 mesures	

adoptades	per	a	sensibilitzar	sobre	la	necessitat	de	millora	permanent,	la	determinació	de	

les	necessitats	de	formació	del	personal	i	l’organització	de	la	formació,	la	participació	dels	

operaris	i	del	personal	de	les	empreses	subcontractades	i	els	treballadors	autònoms	que	

hi	treballin.	

II. La	 identificació	 i	 l’avaluació	 dels	 riscos	 dels	 accidents	 greus:	 l’adopció	 i	 l’aplicació	

sistemàtica	 de	 procediments	 per	 a	 la	 identificació	 dels	 riscos	 que	 poden	 provocar	 un	

accident	greu.	

III. El	 control	 d’explotació:	 l’adopció	 i	 l’aplicació	 dels	 procediments	 i	 instruccions	 per	 al	

funcionament	en	condicions	segures,	i	per	la	gestió	d’alarmes	i	les	parades	temporals.	

IV. L’adaptació	 de	 les	 modificacions:	 l’adopció	 i	 l’aplicació	 de	 procediments	 destinats	 a	

identificar	 les	 emergències	 previsibles	 mitjançant	 un	 anàlisis	 sistemàtic	 de	 les	

instal·lacions.	

V. El	seguiment	dels	objectius	fixats:	l’adopció	i	l’aplicació	dels	procediments	encaminats	a	

l’avaluació	permanent	del	compliment	dels	objectius	fixats	pel	marc	industrial	de	la	seva	

política	de	prevenció	d’accidents	greus	i	del	seu	sistema	de	gestió	de	la	seguretat.		

VI. L’auditoria	 i	 la	 revisió:	 l’adopció	 i	 l’aplicació	de	procediments	per	 l’avaluació	periòdica	

sistemàtica	de	la	política	de	prevenció	dels	accidents	greus	i	de	la	eficàcia	i	idoneïtat	del	

sistema	de	gestió	de	la	seguretat.			

5.4. EMMAGATZEMATGE	DE	SUBSTÀNCIES	QUÍMIQUES	

En	 major	 o	 menor	 mesura,	 la	 industria	 química	 utilitza	 diferents	 tipus	 de	 substàncies	

químiques	 per	 als	 seus	 processos	 productius,	 ja	 sigui	 directament	 o	 en	 operacions	 auxiliars	

(manteniment,	neteja,...).	així	doncs,	aquestes	substàncies	s’han	de	tractar	i	manipular	correctament,	

per	a	evitar	accidents	laborals	i	industrials.		

En	 funció	 al	 tipus	 d’emmagatzematge	 d’aquestes,	 la	 instal·lació	 haurà	 de	 complir	 unes	

determinades	condicions	tècniques	destinades	a	evitar	sinistres	i	reduir	les	conseqüències	davant	de	
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qualsevol	incident.	Periòdicament	es	fan	controls	i	revisions	de	les	instal·lacions	per	comprovar	que	

tots	els	elements	es	troben	en	bon	estat	i	que	funcionen	adequadament	i	en	cas	que	fos	necessari,	

s’haurien	de	prendre	mesures	per	corregir	possibles	deficiències.		

Considerant	 els	 diversos	 aspectes	 que	 es	 tenen	 que	 tenir	 en	 compte	 per	 a	 un	 bon	

emmagatzemament	 segur	 de	 productes	 químics,	 els	 operaris	 tindran	 una	 adequada	 formació	 i	

l’adopció	 de	 les	 precaucions	 necessàries	 per	 evitar	 que	 un	 error	 humà	 pugui	 desencadenar	 un	

accident.	

 NORMATIVA	D’EMMAGATZEMATGE	

La	normativa	d’emmagatzematge	vigent	segons	el	Instituto	Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	
en	el	Trabajo	(INSHT)	(2)	,	la	qual	va	ser	aprovada	el	dia	6	d’abril	i	en	que	s’aprova	el	Reglamento	de	
Almacenamiento	de	Productos	Químicos	y	sus	instrucciones	técnicas	complementarias:	

• MIE-APQ-1:	almacenamiento	de	líquidos	inflamables	y	combustibles.	

• MIE-APQ-5:	almacenamiento	de	botellas	y	botellones	de	gases	comprimidos	 licuados	y	

disueltos	a	presión.	

• MIE-APQ-6:	almacenamiento	de	líquidos	corrosivas.	

• MIE-APQ-7:	almacenamiento	de	líquidos	tóxicos.	

L’emmagatzematge	 de	 productes	 químics,	 existents	 	 a	 l’entrada	 en	 vigor	 del	 present	Real	
Decreto	 que	 s’hagin	 autoritzat	 per	 Real	 Decreto	 379/2001	 (anteriorment	 Real	 Decreto	 668/1980)	
sobre	la	regulació	de	l’emmagatzematge	de	productes	químics,	seran	revisats	i	inspeccionats	d’acord	

amb	les	exigències	tècniques	de	la	ITC	segons	la	qual	van	ser	realitzats.	La	periodicitat	i	els	criteris	per	

a	realitzar	les	revisions	i	inspeccions	seran	indicats	a	les	ITCs	aprovades	pel	present	Real	Decreto.		

Aquest	 decret	 aprova	 l’emmagatzematge	 de	 les	 anteriors	 instruccions	 tècniques	

complementaries	esmentades	(MIE-APQ-1,	MIE-APQ-5,	MIE-APQ-6,	MIE-APQ-7).		

 INCOMPATIBILITAT	DE	SUBSTÀNCIES	

Hi	ha	certes	substàncies	que	poden	reaccionar	violentament	entre	sí	i	que,	per	tant,	no	poden	

estar	emmagatzemades	conjuntament	per	tal	d’evitar	accidents.	La	Figura	5-1	es	mostra	quins	tipus	

de	substàncies	són	compatibles	o	incompatibles,	permetent	organitzar	els	tancs	d’emmagatzematge	

de	forma	segura.		

El	sí	 implica	que	les	substàncies	poden	estar	emmagatzemades	conjuntament	i	el	no	indica	

que	les	substàncies	són	incompatibles	entre	sí.		
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Figura	5-1	Taula	d’incompatbilitat	de	subtàncies	perilloses	

5.5. CÀRREGA,	DESCÀRREGA	I	TRANSPORT	

Totes	les	empreses	tenen	una	part	de	transport,	de	càrrega	i	de	descàrrega	de	mercaderies	

perilloses.	Els	objectius	a	complir	són:	

• Deixar	constància	de	la	normativa	vigent.	

• Definir	 les	 figures	 involucrades	 en	 el	 transport,	 càrrega	 i	 descàrrega,	 així	 com	 les	

obligacions	i	responsabilitats	d’aquestes	operacions.	

• Definir	la	figura	del	Consejero	de	Seguridad,	creada	pel	Real	Decreto	1566/1999.	
• Exposar	les	diferents	classes	de	mercaderies	perilloses	existents.	

• Explicar	la	documentació	necessària	per	a	realitzar	aquest	tipus	d’operacions.		

• Estudiar	 les	 diferents	 etiquetes	 que	 han	 de	 portar	 els	 bonys	 i	 els	 vehicles	 per	 a	 la	

identificació	de	les	mercaderies	perilloses.	

• Descriure	les	característiques	que	han	de	tenir	els	bonys	i	els	vehicles	per	a	transportar	

aquest	 tipus	 de	 mercaderies,	 així	 com	 les	 revisions	 que	 han	 de	 passar	 per	 evitar	 els	

desperfectes	d’aquests.	

	

 NORMATIVA	DE	CÀRREGA,	DESCÀRREGA	I	TRANSPORT	

La	reglamentació	bàsica	i	específica	que	afecta	al	transport,	a	la	càrrega	i	a	la	descàrrega	de	

mercaderies	perilloses	és	la	següent:	
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• Acuerdo	 Europeo	 Relativo	 al	 Transporte	 Internacional	 de	 mercancías	 peligrosas	 por	
Carretera	(ADR)	(3).	

• Real	 Decreto	 1566/1999,	 del	 8	 d’octubre,	 sobre	 los	 consejeros	 de	 Seguridad	 para	 el	
transporte	de	mercancías	peligrosas	por	carretera,	por	ferrocarril	o	por	vía	navegable.	

• Real	Decreto	2115/1998	sobre	el	transporte	de	mercancías	peligrosas	por	carretera.		
	

 DEFINICIONS	DE	LA	NORMATIVA	

A	continuació	es	defineixen	alguns	termes	relatius	a	les	mercaderies	perilloses	i	a	les	figures	

involucrades	en	el	transport	d’aquestes.		

• Mercaderia	perillosa	segons	ADR:	són	aquelles	matèries	i	objectes	on	el	seu	transport	per	

carretera	està	prohibit	o	autoritzat	només	sota	algunes	condicions.	Aquestes	mercaderies	

estan	incloses	a	la	normativa.		

• Transport	per	carretera:	és	tota	operació	de	transport	realitzada	total	o	parcialment	en	

vies	 publiques,	 incloses	 les	 operacions	 de	 càrrega	 i	 descàrrega	 de	 les	 mercaderies	

perilloses.	No	s’inclouen	els	transports	efectuats	íntegrament	dins	d’un	terreny	tancat.	

• Expedidor:	 és	 la	 persona	 física	 o	 jurídica	 que	 realitza	 l’enviament	 de	 la	 mercaderia	

perillosa.	

• Carregador	i	descarregador:	és	la	persona	física	o	jurídica	que	realitza	les	operacions	de	

càrrega	i	descàrrega	de	la	mercaderia,	d’acord	amb	les	normes	establertes	a	l’article	22	

de	la	llei	16/1987,	del	30	de	juliol,	de	Ordenación	de	los	Transportes	Terrestres.	
• Transportista:	és	l’empresa	que	efectua	el	transport	amb	o	sense	contracte	de	transport.		

5.6. SEGURETAT	EN	LES	INSTAL·LACIONS	

Hi	ha	certs	riscos	que	corren	les	instal·lacions	de	la	planta	de	producció	d’àcid	fòrmic.		

Taula	5-1	Seguretat	general	

RISCOS	
ORIGEN	I	FORMA	DELS	RISCOS		 FACTORS	DES	DEL	PUNT	DE	VISTA	DE	

SEGURETAT	

Accions	mecàniques		

Caigudes	d’objectes.																										

Aplataments	lateral.																																																										

Puntes	de	pistola	per	a	soldar	plàstics	

Capacitat	d’amortització	dels	xocs.																													

Resistència	a	la	perforació.							

Rigidesa	lateral.	

Accions	elèctriques		 Baixa	tensió	elèctrica	 Manteniment	de	la	temperatura.	

Accions	tèrmiques		 Fred	o	calor.	 Adaptació	i	bona	ventilació	

Falta	de	visibilitat	 Percepció	insuficient.			 Color	de	senyalització	correcte.	
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Taula	5-2	Seguretat	dels	equips	

RISCOS	
ORIGEN	I	FORMA	DELS	RISCOS		 FACTORS	DES	DEL	PUNT	DE	VISTA	DE	

SEGURETAT	

Incomoditat	al	treball	 Insuficient	confort	d’ús	 Adaptació	i	bona	ventilació	

Accidents	perillosos	

per	la	salut	

Mala	compatibilitat.																																						

Falta	d’higiene	i	mala	estabilitat.		

Qualitat	dels	materials	i	bon	

manteniment.	

Alteració	de	la	funció	

protectora	degut	a	

l’envelliment	

Condicions	ambientals	d’intempèrie,	mala	

neteja	i	mala	utilització.	

Resistència	de	l’equip	i	bon	

manteniment	de	la	funció	protectora	

de	l’equip		

	

Taula	5-3	Seguretat	a	l’hora	d’utilitzar	els	equips	

RISCOS	
ORIGEN	I	FORMA	DELS	RISCOS		 FACTORS	DES	DEL	PUNT	DE	VISTA	DE	

SEGURETAT	

Eficàcia	protectora	

insuficient.		

Mala	elecció	de	l’equip.	 Bona	elecció	i	correcte	marcatge.		

Origen	i	forma	dels	riscos		 Bona	elecció	dels	equips.	

Mala	utilització	de	l’equip.	 Utilització	adequada	de	l’equip	i	

seguint	totes	les	indicacions.		

Brutícia,	desgast	i	deteriorament	de	l’equip	 Manteniment	i	controls	periòdics.		

	

5.7. SUBSTÀNCIES	QUÍMIQUES	

Una	substància	química	es	defineix	com	una	matèria	amb	una	composició	química	definida,	

composta	per	les	seves	entitats:	molècules,	unitats	formulars	i	àtoms.	Les	substàncies	han	d’estar	ben	

envasades	i	etiquetades.	

 NORMATIVA	DE	SUBSTÀNCIES	QUÍMIQUES	

En	 l’àmbit	de	 la	Unió	Europea	 la	política	de	prevenció	 i	 control	de	productes	químics	està	

coordinada	per	les	Directivas	i	Reglamentos	que	regulen	les	substàncies	químiques	i	preparats	químics	

perilloses.	(4)		

La	fabricació,	comercialització	o	ús	d’aquest	tipus	de	substàncies	es	regula	a	la	Unió	Europea	

i	per	tant	a	Espanya	per:	

• El	 Reglamento	 (CE)	 nº	 1907/2006	 del	 Parlamento	 Europeo	 i	 del	 Consejo,	 del	 18	 de	
desembre	 del	 2006,	 relatiu	 al	 registre,	 l’avaluació,	 l’autorització	 i	 la	 restricció	 de	 les	

substancies	i	preparats	químics	(REACH),	pel	que	es	crea	la	Agencia	Europea	de	Sustancias	
y	Preparados	Químicos,	es	modifica	 la	Directiva	1999/45/CE	 i	es	deroga	el	Reglamento	
(CEE)	nº	793/93	del	Consejo	y	el	Reglamento	(CE)	nº	1488/94	de	la	Comisión	així	com	la	
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Directiva	76/769/CEE	del	Consejo	y	 las	Directivas	91/155/CEE,	93/67/CEE,	93/105/CEE	i	
2000/21/CE	 de	 la	 Comisión,	 relativa	 a	 l’aproximació	 de	 les	 disposicions	 legals,	

reglamentaries	i	administratives	de	Los	Estados	Miembros	que	limiten	la	comercialització	

i	l’ús	de	determinades	substàncies	i	preparats	perillosos.		

• La	Directiva	2006/121/CE	del	Parlament	Europeu	 i	del	Consejo	 del	18	de	desembre	de	

2006	per	la	que	es	modifica	la	Directiva	67/548/CEE	del	Consejo,	relativa	a	l’aproximació	

de	les	disposicions	legals,	reglamentaries	i	administratives	en	matèria	de	la	classificació,	

embalatge	i	etiquetatge	de	les	substàncies	perilloses,	per	adaptar-la	al	Reglamento	(CE)	
nº	1907/2006	relatiu	al	registre,	l’avaluació,	l’autorització	i	la	restricció	de	les	substàncies	

i	 preparats	 químics	 (REACH),	 i	 pel	 que	 es	 crea	 la	 Agencia	 Europea	 de	 Sustancias	 y	
Preparados	Químicos,	transposada	a	la	nostra	legislació	pel	Real	Decreto	1802/2008,	del	
3	de	novembre,	pel	qual	es	modifica	el	reglament	sobre	la	notificació	de	substàncies	noves	

i	 classificació,	envasat	 i	etiquetatge	de	substàncies	perilloses,	aprovat	pel	Real	Decreto	
363/1995,	del	10	de	març,	amb	la	finalitat	d’adaptar	les	seves	disposicions	al	Reglamento	
(CE)	nº	1907/2006	del	Parlament	Europeu	i	del	Consejo.	

La	legislació	en	vigor	en	matèria	de	classificació	envasat	i	etiquetatge	de	productes	químics	és	

la	següent:	

• Directiva	 67/548/CEE	 del	 Consejo,	 sobre	 l’aproximació	 de	 les	 disposicions	 legals,	

reglamentàries	 i	 administratives	 de	 los	 Estados	 Miembros	 relatives	 a	 la	 classificació,	
envasat	i	etiquetatge	de	les	substàncies	perilloses.	Real	Decreto	363/1995,	de	10	de	març.	

• Directiva	 1999/45/CE	 del	 Consejo,	 sobre	 l'aproximació	 de	 les	 disposicions	 legals,	

reglamentàries	 i	 administratives	 de	 los	 Estados	 Miembros	 relatives	 a	 la	 classificació,	
envasat	i	etiquetatge	de	preparats	perillosos.	Real	Decreto	255/2003,	de	28	de	febrer.	

Aquestes	 dues	 directives	 s'han	 vist	 modificades	 pel	 Reglamento	 	 (CE)	 nº	 1272/2008	 de	
Parlament	 Europeu	 i	 de	 el	Consejo	de	 16	 de	 desembre	 de	 2008,	 sobre	 classificació,	 etiquetatge	 i	

envasat	de	substàncies	 i	barreges,	 i	pel	qual	es	modifiquen	 i	deroguen	 les	Directives	67/548/CEE	 i	

1999/45/CE	i	es	modifica	el	Reglamento	(CE)	nº	1907/2006.	

Existeix	una	 legislació	en	aquest	àmbit	des	del	1967,	data	en	què	es	va	 reconèixer	que	 les	

disposicions	sobre	classificació,	envasat	i	etiquetatge	de	substàncies	en	el	mercat,	especialment	dels	

productes	 químics	 industrials	 perillosos,	 havia	 d’harmonitzar-se	 a	 la	 Comunitat	 per	 eliminar	 les	

barreres	 comercials	 que	podien	 suposar	 les	disposicions	nacionals	 dels	Estados	Miembros.	Des	de	
llavors	s'ha	adoptat	una	sèrie	d'instruments	legislatius	comunitaris	per	assolir	i	mantenir	un	alt	nivell	

de	protecció	de	la	salut	humana	i	del	medi	ambient	en	el	context	del	mercat	interior.	

 CLASSIFICACIÓ	DE	LES	SUBSTÀNCIES	

La	 classificació	 de	 les	 substàncies	 està	 donada	 pel	 Sistema	 Globalmente	 Armonizado	 de	
Clasificación	y	Etiquetado	de	Productos	Químicos	(GHS)	(5).	A	Europa	es	va	començar	a	implementar	

al	gener	del	2009,	sota	les	sigles	CLP	(Classification,	Labelling	and	Packaging)	(6).	Al	juny	del	2015	la	

implantació	es	va	concloure.		
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Taula	5-4	Taula	amb	els	pictogrames	de	GHS	

	

 CLASSIFICACIÓ	DE	LES	SUBSTÀNCIES	QUÍMIQUES	DE	LA	PLANTA	

Es	duu	a	terme	una	classificació	de	les	substàncies	químiques	principals	que	intervenen	en	el	

procés	de	producció	d’àcid	fòrmic.		

Taula	5-5	Classificació	de	les	substàncies	químiques	que	intervenen	al	procés	

SUBSTÀNCIA	QUÍMICA	 CLASSIFICACIÓ	 SIGNES	

Metanol	 Inflamable	i	tòxic	

	

Monòxid	de	Carboni	
Inflamable,	tòxic,	gas	

comprimit	i	cancerigen	

	

Metòxid	de	Potassi	amb	

solució	de	Metanol	(30%)	

Inflamable,	tòxic,	corrosiu	

i	cancerigen	
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Alcohol	benzílic	 Nociu	i	tòxic	

	

Formiat	de	Metil	 Inflamable	i	nociu	

	

Dimetilèter	
Inflamable,	gas	comprimit	

i	nociu	

	

	

 ENVASAT	I	ETIQUETATGE	

L’etiquetatge	i	envasat	de	les	substàncies	i	mescles	ve	donat	pel	Reglamento	(CE)	1272/2008	
del	Parlament	Europeu	i	engloba	l’anterior	legislació	comunitària	amb	el	SGA,	el	sistema	de	les	Nacions	

Unides	per	a	 identificar	els	productes	químics	perilloses	 i	per	a	 informar	als	usuaris	 sobre	els	 seus	

perills.	També	estan	enllaçats	amb	la	legislació	del	REACH.		

La	legislació	SGA	ha	estat	adoptada	per	molts	països	de	tot	el	mon	i	ara	s’utilitza	com	a	base	

per	a	la	reglamentació	del	transport	internacional	i	nacional	de	mercaderies	perilloses.	Una	substància	

o	mescla	classificada	com	perillosa	i	continguda	en	un	envàs	portarà	una	etiqueta	en	la	que	figurarà:	

• Nom,	direcció	i	número	de	telèfon	del	proveïdor	o	proveïdors.	

• La	 quantitat	 nominal	 de	 la	 substancia	 o	mescla	 continguda	 en	 l’envàs	 a	 disposició	 del	

públic	en	general,	a	excepció	de	que	aquesta	quantitat	ja	estigui	especialitzada	en	un	altre	

lloc	de	l’envàs.	

• Els	identificadors	del	producte,	tal	i	com	s’especifica	a	l’article	18.		

• Si	procedeix,	els	pictogrames	de	perill	de	conformitat	de	l’article	19.	

• Si	procedeix,	les	paraules	d’advertència	de	conformitat	de	l’article	20.	

• Si	procedeix,	les	indicacions	de	perill	de	conformitat	de	l’article	21.	

• Si	procedeix,	els	consells	de	prudència	apropiats	de	conformitat	de	l’article	22.	

• Si	procedeix,	una	secció	d’informació	suplementaria	de	conformitat	de	l’article	25.	

Segons	la	legislació,	no	s’etiquetaran	aquells	envasos	que	siguin:	

• Botelles	de	gas	transportables.	

• Botelles	de	gas	de	propà,	butà	o	gas	liquat	de	petroli.	

• Aerosols	i	recipients	amb	un	dispositiu	nebulitzador	tancat	hermèticament	que	contingui	

substàncies	o	mescles	classificades	amb	perill	per	aspiració.	

• Metalls	 en	 forma	 massiva,	 aliatges,	 mescles	 que	 continguin	 polímers	 o	 mescles	 que	

continguin	elastòmers.		
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• Explosius	comercialitzats	per	produir	un	efecte	explosiu	o	pirotècnic.		

La	etiqueta	tindrà	unes	dimensions	mínimes	segons	el	Reglamento	i		per	tant,	l’envàs	tindrà	
un	espai	determinat	per	col·locar-la.		

Taula	5-6	Taula	de	les	dimensió	de	l’etiqueta	

CAPACITAT	DE	L’ENVÀS	
DIMENSIONS	DE	L’ETIQUETA	

(en	mil·límetres)		

DIMENSIONS	DEL	PICTOGRAMA	

(en	mil·límetres)	

Fins	3	litres	 Al	menys	52	x	74	 Al	menys	16	x	16	

Entre	3	i	50	litres	 Al	menys	74	x	105	 Al	menys	23	x	23	

Entre	50	i	500	litres	 Al	menys	105	x	148	 Al	menys	32	x	32	

Més	de	500	litres	 Al	menys	148	x	210	 Al	menys	46	x	46	

 FITXES	DE	SEGURETAT	DE	LES	SUBSTÀNCIES	

Les	fitxes	de	seguretat	(FDS)	permeten,	junt	amb	les	etiquetes,	comunicar	els	perills	associats	

a	les	substàncies	i	mescles	comercialitzades.	La	seva	funció	és	la	de	recopilar	un	resum	amb	informació	

sobre	 les	 propietats	 de	 la	 substància	 i	 les	maneres	 de	 dur	 a	 terme	un	 treball	 segur.	 Les	 fitxes	 de	

seguretat	 permeten	 informar	 i	 facilitar	 l’avaluació	 de	 riscos,	 promovent	 l’adopció	 de	 les	mesures	

preventives	necessàries	per	controlar	el	risc.		

Les	 fitxes	de	seguretat	permeten	conèixer	si	existeix	algun	agent	químic	perillós	present	al	

centre	de	treball	i	avaluar	els	riscs	que	puguin	produir-se	per	l’ús	d’emmagatzematge	d’aquest.	També	

permeten	la	promoció	i	protecció	de	la	seva	seguretat	i	salut.	Tindran	els	següents	epígrafs:	

i. Identificació	de	la	substància	o	preparat	i	de	la	societat	o	l’empresa.	

ii. Identificació	dels	perills.	

iii. Composició	i	informació	sobre	els	components.	

iv. Primers	auxilis.	

v. Mesures	de	lluites	contra	incendis.	

vi. Mesures	que	han	de	prendre’s	en	cas	de	vessament	accidental.	

vii. Manipulació	i	emmagatzematge.	

viii. Control	d’exposició	i	protecció	individual.	

ix. Propietats	físiques	i	químiques.	

x. Estabilitat	i	reactivitat.	

xi. Informacions	toxicològiques.	

xii. Informació	ecològica.	

xiii. Consideracions	sobre	l’eliminació.	

xiv. Informació	sobre	el	transport.	

xv. Informació	reglamentaria.	

xvi. Altres	tipus	d’informació.	
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FITXA	DE	SEGURETAT	DE	L’ÀCID	FÒRMIC	

	

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACIDO FORMICO ICSC: 0485 

 

ACIDO FORMICO 
Acido metanoico 

Acido hidroxicarboxílico 
HCOOH/CH2O2 

Masa molecular: 46 
Nº CAS 64-18-6 
Nº RTECS LQ4900000 
Nº ICSC 0485 
Nº NU 1779 
Nº CE 607-001-00-0 (>90%) 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 

Combustible.  Evitar llama abierta.  Polvos, espuma resistente al alcohol, 
pulverización de agua, dióxido de 
carbono. 
  

EXPLOSION 
Por encima de 69°C: pueden 
formarse mezclas explosivas vapor/
aire.  

Por encima de 69°C: sistema 
cerrado, ventilación.  

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

EXPOSICION  ¡EVITAR TODO CONTACTO!   

●     INHALACION 

Sensación de quemazón, tos, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria, jadeo, 
pérdida de conocimiento, síntomas no 
inmediatos: (véanse Notas).  

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.  

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

●     PIEL 
¡PUEDE ABSORBERSE! Dolor, 
ampollas, quemaduras cutáneas 
graves.  

Guantes protectores, traje de 
protección.  

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

●     OJOS 

Dolor, enrojecimiento, visión borrosa, 
quemaduras profundas graves.  

Pantalla facial o protección ocular en 
combinación con protección 
respiratoria.  

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, dolor abdominal, calambres
abdominales, diarrea, vómitos.  

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 la fuga en 
recipientes herméticos; neutralizar con 
precaución el líquido derramado con una 
disolución alcalina débil (p.ej: carbonato 
disódico). Eliminar a continuación con agua      Bien cerrado. 
abundante. NO permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. (Protección 
personal adicional: traje de protección 
completa incluyendo equipo autónomo de   
respiración).

Separado de alimentos y piensos; separado 
de oxidantes fuertes, bases y ácidos fuertes. 
Mantener en una habitación bien ventilada.  

NO transportar con alimentos y piensos.  
símbolo C 
R: 35 
S: (1/2-)23-26-45 
Nota: B 
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0485     Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE, IPCS, 2008 
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FITXA	DE	SEGURETAT	DEL	MONÒXID	DE	CARBONI	

	

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

MONÓXIDO DE CARBONO ! ICSC: 0023 
Abril 2007 !

! Óxido de carbono !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Óxido carbónico !!
CAS: ! 630-08-0! CO !
RTECS: ! FG3500000! Masa molecular: 28 !
NU: ! 1016!
CE Índice Anexo I:! 006-001-00-2!
CE / EINECS: 211-128-3 

! ! ! ! ! ! !
!
!

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN !

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS ! PREVENCIÓN ! PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA INCENDIOS !

INCENDIO ! Extremadamente inflamable. 
El calentamiento intenso 
puede producir aumento de 
la presión con riesgo de 
estallido. !

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. !

EXPLOSIÓN ! 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. !

!

EXPOSICIÓN ! ! ¡EVITAR LA EXPOSICIÓN DE 
MUJERES (EMBARAZADAS)! !

¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS 
LOS CASOS! !

Inhalación ! Dolor de cabeza. Confusión 
mental. Vértigo. Náuseas. 
Debilidad. Pérdida del 
conocimiento. !

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. !

Aire limpio, reposo. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar asistencia 
médica. Ver Notas. !

Piel ! ! ! !

Ojos ! ! ! !

Ingestión ! ! ! !

"!

DERRAMES Y FUGAS ! ENVASADO Y ETIQUETADO !

¡Evacuar la zona de peligro! Eliminar toda fuente de 
ignición. Consultar a un experto. Protección personal: 
equipo autónomo de respiración. Ventilar. !

Clasificación UE 
Símbolo: F+, T;  
R: 12-23-48/23-61; S: 53-45 
Nota: E  
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 2.3; Riesgos Subsidiarios de las NU: 2.1 
Clasificación GHS 
Peligro 
Gas extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si 
se calienta.  
Mortal si se inhala. Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto si se inhala. 
Puede provocar daños en la sangre si se inhala. Provoca daños en la 
sangre y en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o 
repetidas.  

RESPUESTA DE EMERGENCIA ! ALMACENAMIENTO !

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-20S1016 o 20G1TF. Código NFPA: H3; F4; R0; !

A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. Mantener en lugar bien 
ventilado. !

IPCS !
International !
Programme on !
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FITXA	DE	SEGURETAT	DEL	METANOL	

	

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

METANOL ! ICSC: 0057 
Abril 2000 !

! Alcohol metílico !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Carbinol !!
CAS: ! 67-56-1 ! CH4O / CH3OH !
RTECS: ! PC1400000 ! Masa molecular: 32.0 !
NU: ! 1230 !
CE Índice Anexo I: ! 603-001-00-X !
CE / EINECS: 200-659-6 

! ! !
!
!

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN!

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS! PREVENCIÓN! PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA INCENDIOS!

INCENDIO ! Altamente inflamable. Ver 
Notas. !

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.!

EXPLOSIÓN ! Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.!

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión. NO utilizar 
aire comprimido para llenar, vaciar 
o manipular. Utilícense 
herramientas manuales no 
generadoras de chispas. !

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

!

EXPOSICIÓN ! ! ¡EVITAR LA EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES Y NIÑOS! ! !

Inhalación ! Tos. Vértigo. Dolor de 
cabeza. Náuseas. Debilidad. 
Alteraciones de la vista. !

Ventilación. Extracción 
localizada o protección 
respiratoria. !

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica. !

Piel ! ¡PUEDE ABSORBERSE! 
Piel seca. Enrojecimiento. !

Guantes de protección. Traje 
de protección. !

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar con 
agua abundante o ducharse. Proporcionar 
asistencia médica. !

Ojos ! Enrojecimiento. Dolor. ! Gafas ajustadas de seguridad, 
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. !

Ingestión ! Dolor abdominal. Jadeo. 
Vómitos. Convulsiones. Pérdida 
del conocimiento (para mayor 
información, véase Inhalación). !

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. Lavarse las 
manos antes de comer. !

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

!

DERRAMES Y FUGAS ! ENVASADO Y ETIQUETADO !

Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Recoger el líquido 
procedente de la fuga en recipientes precintables. 
Eliminar el residuo con agua abundante. Eliminar vapor 
con agua pulverizada. Traje de protección química, 
incluyendo equipo autónomo de respiración. !

No transportar con alimentos y piensos. 
Clasificación UE 
Símbolo: F, T 
R: 11-23/24/25-39/23/24/25;  
S: (1/2-)7-16-36/37-45 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Riesgos Subsidiarios de las NU: 6.1; Grupo de Envasado NU: II !

RESPUESTA DE EMERGENCIA ! ALMACENAMIENTO !

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-30S1230. Código NFPA: H 1; F 3; R 0; !

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y 
piensos. Mantener en lugar fresco. !
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FITXA	DE	SEGURETAT	DEL	FORMAT	DE	METIL	

	

FORMIATO DE METILO ICSC: 0664
Mayo 2010

CAS: 107-31-3
RTECS: LQ8925000
NU: 1243
CE Índice Anexo I: 607-014-00-1
CE / EINECS: 203-481-7

Éster metílico del ácido fórmico
Metanoato de metilo
C2H4O2 / HCOOCH3
Masa molecular: 60.1

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Extremadamente inflamable. Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.

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

EXPLOSIÓN Las mezclas vapor/aire son explosivas. 
El calentamiento intenso puede producir 
aumento de la presión con riesgo de 
estallido. Riesgo de incendio y 
explosión en contacto con oxidantes 
fuertes.

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
NO utilizar aire 
comprimido para llenar, 
vaciar o manipular. Evitar 
la generación de cargas 
electrostáticas (p. ej., 
mediante conexión a 
tierra).

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

EXPOSICIÓN

Inhalación Tos. Jadeo. Dolor de cabeza. 
Somnolencia.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio y reposo. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel Enrojecimiento. Guantes de protección. 
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de 
seguridad.

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

Ingestión Dolor de garganta. (Ver Inhalación). No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia médica.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

¡Evacuar la zona de peligro! Consultar a un experto. Ventilar. 
Protección personal adicional: traje de protección completo 
incluyendo equipo autónomo de respiración. Eliminar toda fuente 
de ignición. Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes 
precintables. Absorber el líquido residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar seguro.

Clasificación UE
   Símbolo: F+, Xn
   R: 12-20/22-36/37
   S: (2-)9-16-24-26-33
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 3
   Grupo de Envasado NU: I
Clasificación GHS
   Peligro
   Líquido y vapores extremadamente inflamables.
   Nocivo en caso de ingestión.
   Provoca irritación ocular.
   Puede provocar somnolencia o vértigo.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Código NFPA: H2; F4; R0 A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. Mantener en 
lugar fresco.

IPCS
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FITXA	DE	SEGURETAT	DEL	METÒXID	DE	POTASSI	

	

METILATO DE POTASIO ICSC: 1731
Abril 2009

CAS: 865-33-8
NU: 3206
CE Índice Anexo I: 603-040-00-2
CE / EINECS: 212-736-1

Sal potásica de metanol
Metanolato de potasio
Metoxipotasio
Metóxido de potasio
CH3OK
Masa molecular: 70.1

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Altamente inflamable. Muchas 
reacciones pueden producir incendio o 
explosión.

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

NO utilizar agua. NO utilizar agentes 
hídricos. Polvo seco. Arena seca.

EXPLOSIÓN Las partículas finamente dispersas 
forman mezclas explosivas en el aire. 
Riesgo de incendio y explosión en 
contacto con el agua, la humedad del 
aire o metales.

Evitar el depósito del 
polvo; sistema cerrado, 
equipo eléctrico y de 
alumbrado a prueba de 
explosión de polvo.

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua pero NO en contacto directo 
con agua.

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!                                

¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS 
LOS CASOS!

Inhalación Dolor de garganta. Tos. Sensación de 
quemazón. Jadeo. Dificultad respiratoria.

Extracción localizada. 
Protección respiratoria.

Aire limpio y reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica inmediatamente.

Piel Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras 
cutáneas graves.

Guantes de protección. 
Traje de protección.

Aclarar con agua abundante durante 15 
minutos como mínimo, después quitar la 
ropa contaminada y aclarar de nuevo. 
Proporcionar asistencia médica 
inmediatamente.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa. 
Quemaduras profundas graves.

Pantalla facial y 
protección ocular 
combinada con 
protección respiratoria.

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

Ingestión Quemaduras en la boca y la garganta. 
Sensación de quemazón en la garganta 
y el pecho. Shock o colapso.

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

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia médica 
inmediatamente.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Eliminar toda fuente de ignición. ¡Evacuar la zona de peligro! 
Consultar a un experto. Protección personal adicional: traje de 
protección completo incluyendo equipo autónomo de respiración. 
Cubrir el material derramado con arena seca. Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en un recipiente seco, tapado y de 
plástico. Recoger cuidadosamente el residuo y trasladarlo a 
continuación a un lugar seguro. NO verterlo en el alcantarillado.

Hermético. Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un 
recipiente irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos.
Clasificación UE
   Símbolo: F, C
   R: 11-14-34
   S: (1/2-)8-16-26-43-45
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 4.2
   Riesgos Subsidiarios de las NU: 8
   Grupo de Envasado NU: III
Clasificación GHS
   Peligro
   Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
   Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, ácidos, metales, 
alimentos y piensos. Mantener en lugar seco y fresco. Bien cerrado. 
Almacenar en un área con suelo de hormigón resistente a la corrosión. 
Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.
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5.8. CLASSIFICACIÓ	DE	LA	PLANTA	

Segons	 la	Directiva	 Europea	 94/9/CE,	 anomenada	ATEX	 (7),	 es	 tenen	 com	 a	 referencia	 els	

equips	de	la	planta,	per	tal	d’evitar	qualsevol	risc	d’inflamació,	explosió	o	deflagració.	

Els	equips	de	la	planta	estan	dissenyats	per	a	evitar	qualsevol	font	d’ignició	en	una	atmosfera	

en	la	que	un	comburent	i	un	combustible	es	barregen	a	vegades,	sovint	o	sempre.	Així	doncs,	aquests	

equips	es	consideren	conjunts	funcionals	en	el	sentit	de	la	Directiva	ATEX	94/9/CE.	

L’avaluació	de	riscs	és	responsabilitat	de	l’usuari	i	el	perill	està	codificat	en	un	funció	de	les	

diverses	zones	existents.		

CLASSIFICACIÓ	DE	LES	ZONES	

Les	zones	amb	risc	G	estan	classificades	en	funció	de	la	periodicitat	del	perill:	

• Zona	0:	una	atmosfera	explosiva	gasosa	present	de	manera	permanent	o	durant	un	

llarg	període.	Els	únics	equips	elèctrics	presents	en	una	zona	0	es	classifiquen	en	la	

Categoria	1.	

• Zona	1:	una	atmosfera	explosiva	gasosa	pot	estar	present	de	manera	temporal	amb	

un	 ús	 normal.	 Els	 equips	 elèctrics	 presents	 en	 una	 zona	 0	 es	 classifiquen	 en	 la	

Categoria	1	o	2.	

• Zona	2:	una	atmosfera	explosiva	gasos	pot	estar	present	accidentalment	i	durant	un	

període	curt.		

Per	atmosferes	amb	pols	es	defineixen	unes	altres	zones	de	risc,	D:	zones	20,	21	i	22	segons	

els	criteris	de	periodicitat.		

NATURALESA	DEL	COMBUSTIBLE	

El	grup	d’explosió	es	defineix	segons	la	perillositat	del	gas	o	del	solvent	orgànic	present:	

• Grup	I:	per	les	mines	grisoses	i	els	seus	equips.	

• Grup	II:	per	a	atmosferes	explosives.	Gas	de	referència:	metà.		

o Grup	IIA:	gas	de	referència:	propà.	

o Grup	IIB:	gas	de	referència:	etilè.		

o Grup	IIC:	gas	de	referència:	hidrogen.		

CLASSE	DE	TEMPERATURA	

La	classe	de	temperatura	es	defineix	en	funció	de	la	temperatura	d’inflamació	dels	vapors	dels	

solvents	presents	a	la	planta.	

• Classe	T1:	per	sobre	de	450ºC.	

• Classe	T2:	de	300	a	450ºC.	
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• Classe	T3:	de	200	a	300ºC.	

• Classe	T4:	de	135	a	200ºC.	

• Classe	T5:	de	100	a	135ºC.	

• Classe	T6:	de	85	a	100ºC.		

La	 classe	 de	 temperatura	 d’un	 conjunt	 complet	 no	 es	 defineix	 únicament	 en	 funció	 dels	

components	elèctrics.		

Una	vegada	esmentats	tots	els	procediments	de	classificació,	es	distribueixen	les	àrees	de	la	

planta	segons	la	seva	zona.		

Taula	5-7	Classificació	ATEX	de	les	zones	de	la	planta	

ZONA	 DESCRIPCIÓ	 CLASSIFICACIÓ	ATEX	

A-100	 Emmagatzematge	matèria	prima	 Zona	1	

A-200	 Reacció	carbonilació	 Zona	1	

A-300	 Purificació	formiat	de	metil	 Zona	1	

A-400	 Reacció	hidròlisi	 Zona	1	

A-500	 Purificació	àcid	fòrmic	 Zona	1	

A-600	 Emmagatzematge	producte	àcid	fòrmic	 Zona	1	

A-700	 Tractament	de	residus	 Zona	1	

A-800	 Serveis	de	planta/transformador	elèctric	 Zona	2	

A-900	 Oficines/menjador/pàrquing	 Zona	2	

A-1000	 Laboratoris/sala	de	control	 Zona	2	

A-1100	 Ampliacions	 Zona	2	

	

5.9. ANÀLISI	DE	RISC	

Tal	i	com	s’ha	vist	en	l’apartat	de	seguretat	a	planta,	s’ha	de	dur	uns	anàlisis	dels	riscs	als	quals	

pot	estar	sotmesa	la	planta	química,	seguint	el	Real	Decreto	1254/1999	i	que	aprova	les	mesures	de	

control	dels	riscos	inherents	als	accidents	greus	als	quals	intervingui	substàncies	químiques.		

L’anàlisi	de	risc	és	àmpliament	utilitzat	com	a	gestió	en	estudis	financers	i	de	seguretat	per	a	

identificar	riscos	(mètodes	qualitatius)	i	altres	maneres	d’avaluar	riscos	(generalment	de	naturalesa	

quantitativa).		

Segons	la	NTP	238	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	de	España,	tots	els	processos	
químics	i	físics	han	de	desenvolupar-se	en	condicions	de	treball	determinades,	sent	la	composició	de	

les	substàncies	químiques,	la	quantitat	d’aquestes,	la	pressió	i	la	temperatura,	algunes	de	les	variables	

fonamentals	 del	 sistema	 que	 exigeixen	 ser	 perfectament	 controlades.	 De	 la	 mateixa	 manera,	 les	

instal·lacions	han	d’estar	dissenyades	per	adequar-se	a	les	condicions	normals	de	treball,	però	han	de	

ser	 capaces	 de	 suportar	 alteracions	 previsibles,	 tot	 i	 que	 siguin	 ocasionals,	 sense	 generar	 danys	 a	

persones	o	béns.	
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 ANÀLISI	DE	RISC	HAZOP	

El	mètode	d’anàlisi	de	risc	més	utilitzat	i	que	també	està	plasmat	a	la	NTP	238	és	el	mètode	

HAZOP	(Hazard	and	Operability),	és	a	dir,	són	els	anàlisis	de	perills	i	de	operabilitat	en	instal·lacions	

en	procés	(AFO).	

Algunes	de	les	causes	en	accidents	o	instal·lacions	de	procés,	deixant	al	marge	les	ingerències	

dels	agents	externs	al	procés	i	a	les	forces	naturals	es	divideixen	en	tres	grups.		

5.9.1.1. Mesures	i	mitjans	de	protecció	

Es	consideraran	els	mitjans	materials,	els	equips	humans	mans,	les	mesures	correctores	del	

risc	i	els	plans	específics	

MITJANS	MATERIALS	

Es	 detallaran	 les	 característiques	 dels	 mitjans	 de	 prevenció	 i	 protecció	 disponibles	 a	

l'establiment,	com	ara	instal·lacions	de	detecció,	contra	incendis,	de	contenció,	senyalització,	etc.,	i	

s'identificaran	les	seves	possibles	deficiències	de	funcionament	o	disseny.	Així	mateix,	es	descriuran,	

si	escau,	els	mitjans	matèria	els	de	nova	implantació	que	resultin	necessaris	d'acord	amb	la	normativa	

aplicable.	

EQUIPS	HUMANS	

S'identificaran	 els	 recursos	 humans	 i	 aquells	 més	 vaig	 directament	 relacionats	 amb	 les	

actuacions	en	emergències,	indicant	la	dependència	organitzativa	i	els	procediments	de	mobilització,	

tenint	 en	 compte	 totes	 les	 situacions	possibles	 (jornades	habituals	 de	 treball,	 variacions,	 torns	de	

treball	i	altres	possibles	variacions).	

MESURES	CORRECTORES	DEL	RISC	

S'identificaran	 les	 mesures	 de	 prevenció	 i	 protecció	 existents	 que	 puguin	 contribuir	

directament	 a	 prevenir	 els	 accidents	 i,	 si	 escau,	 a	mitigar	 els	 efectes	 d'aquests.	 Es	 descriuran	 els	

mitjans	disposats	per	al	amb	control	i	contenció	de	les	conseqüències	dels	possibles	accidents	i	el	grau	

d'efectivitat	depenent	de	les	diferents	situacions	operatives	i	torns	de	treball.	

PLANS	ESPECÍFICS	

Es	localitzaran	a	un	nivell	de	detall	adequat	els	mitjans	i	equips	de	protecció	utilitzables	en	cas	

d'accident,	així	com	de	les	possibles	rutes	d'evacuació.	

5.9.1.2. Mesures	i	mitjans	de	protecció	

L'objectiu	del	manual	d'actuació	en	emergències	és	disposar	d'unes	pautes	per	escrit	de	les	

previsions	d'actuació	en	cas	d'accidents.	En	aquest	manual,	d'acord	al	grau	de	l'accident,	es	tindran	

diferents	 nivells	 de	 persones	 que	 han	 d'actuar	 de	 manera	 organitzada	 per	 minimitzar	 els	 danys	
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estructurals,	 personals	 i	 del	 medi	 ambient.	 Els	 possibles	 accidents	 es	 classifiquen	 d'acord	 al	 seu	

gravetat:	conat	d'emergència,	emergència	parcial	i	emergència	general.	

Al	 manual	 s'especificaran	 les	 condicions	 sota	 les	 que	 pot	 considerar-se	 l'activació	 d'una	

situació	d'emergència;	també	s'especificaran	seu	canvi	de	classificació	de	gravetat	i	les	condicions	per	

donar-la	per	conclosa.	

Tal	 com	 es	 va	 esmentar	 anteriorment,	 d'acord	 al	 grau	 de	 l'accident	 hauran	 persones	 de	

diferents	nivells.	Al	manual	es	definiran	les	actuacions	per	al	control	de	l'emergència,	pel	personal	que	

forma	part	íntegrament	de	l'estructura	de	l'organització	d’emergències.	

La	jerarquia	d'actuació	del	personal	és	la	que	es	presenta	a	continuació.	Aquesta	Figura	5-2	

ha	estat	extreta	de	l'NTP-791.	

	

Figura	5-2	Jerarquia	d’actuació	

Un	cop	redactat	el	PEI,	5.13	PLA	D’EMERGÈNCIA	INTERN,	es	descriuran	les	etapes	previstes	

per	a	la	implantació,	l'assignació	de	responsabilitat	tats	en	cada	fase	i	es	contemplarà	l'adequació	de	

possibles	deficiències	detectades.	Es	 realitzarà	 la	denominació,	 formació	en	 funció	de	 les	missions	

assignades	 al	 personal	 adscrit	 a	 aquest	 i	 a	 tots	 els	 treballadors	 en	 general	 i	 el	 corresponent	

ensinistrament.	

Per	tal	d'aconseguir	una	millor	divulgació	de	les	actuacions	a	seguir	pel	personal	de	l'empresa,	

es	 poden	 resumir	 i	 redactar	 les	 mesures	 preventives	 a	 adoptar	 i	 les	 mesures	 d'actuació	 en	 cas	

d'emergència	 per	 a	 cada	 empleat,	 en	 forma	 de	 fitxes.	 Es	 redactaran	 també	 les	 consignes	 per	 als	

components	dels	equips	del	pla	d'emergència,	contractistes	i	visitants.	

Es	pot	a	més	realitzar	un	pla	de	divulgació	i	pro	moció	del	PEI	fixant	cartells	amb	un	resum	del	

mateix,	com	en	els	 llocs	més	visibles	de	la	planta.	S'organitzaran	reunions	informatives	per	a	tot	el	

personal.	

5.9.1.3. Simulacres	

Finalment	 s'haurà	 de	 concretar	 un	 pla	 de	 realització	 de	 simulacres	 amb	 diferents	 nivells	

d'emergència,	 amb	 l'objecte	 de	 familiaritzar	 el	 personal	 amb	 el	 contingut	 del	 pla	 i	 les	 actuacions	

Cap	
d'emergències

Cap	
d'intervenció

Equip	de	
primera	

intervenció

Equip	de	segona	
intervenció

Cap	d'alarma	i	
d'evacuació

Equip	de	primers	
auxilis
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previstes	 en	 el	 mateix.	 S'haurà	 de	 realitzar	 un	 simulacre	 amb	 una	 periodicitat	mínima	 de	 3	 anys	

d'acord	amb	la	directriu	bàsica,	si	bé	en	aplicació	del	Real	Decreto	393/2007,	esmentat	període	serà	

com	 a	mínim	 anual.	 Si	 a	 més	 les	 empreses	 estan	 afectades	 per	 d'acabades	 ITC	 del	 Real	 Decreto	
379/2001	pel	qual	 s'aprova	el	Reglament	d'emmagatzematge	de	productes	químics	cos	 i	 les	 seves	

instruccions	tècniques	complementàries,	vaig	drets	simulacres	seran	anuals	com	a	mínim	i	es	deixarà	

constància	de	la	seva	realització	d'acord	amb	les	MIE	APQ	1	(líquids	inflamables	i	combustibles)	en	el	

cas	de	la	planta	d’àcid	fòrmic.		

5.9.1.4. Manteniment	del	PEI	

S'ha	 de	 partir	 de	 que	 els	 mitjans	 contra	 incendis	 i	 emergències	 són	 els	 adequats	 segons	

normes	i	la	valoració	de	risc	realitzada.	Es	tindrà	un	programa	de	manteniment	preventiu	i	un	altre	de	

proves	periòdiques	de	les	instal·lacions	de	protecció	com	ara	extinció,	detecció	i	alarmes.	A	més	hi	

haurà	un	sistema	de	control	periòdic	a	través	d'auditories	i	s'establiran	procediments	i	responsabilitats	

per	a	la	incorporació	de	millores	tecnològiques.	

S'haurà	de	realitzar	un	pla	de	formació	permanent	que	inclogui	cursos	curts	per	al	personal	

en	 general	 i	 altres	 específics	 per	 als	 components	 dels	 equips	 del	 pla	 d'emergència,	 incloent	

l'entrenament	necessari	per	al	Grup	Permanent	contra	incendis	i	emergències.	

Qualsevol	modificació	de	les	instal·lacions	haurà	d'anar	amb	un	estudi	previ	de	seguretat	tipus	

HAZOP	o	similar.	

L'actualització	 del	 PEI	 es	 realitzarà	 de	 forma	 contínua,	 quan	 sigui	 procedent,	 afegint-les	

modificacions	de	les	instal·lacions	i	de	l'organització	interna	del	personal	que	puguin	afectar	al	Pla.	En	

aplicació	del	Real	Decreto	393/2007,	es	revisarà	almenys	cada	tres	anys.	

5.9.1.5. Anàlisi	HAZOP	

FALLADA	DE	COMPONENTS	

Es	defineixen	per:	

Un	 disseny	 inapropiat	 front	 a	 una	 pressió	 interna,	 força	 externa,	 corrosió	 del	 medi	 i	 la	

temperatura.	

• Una	fallada	d’elements	tals	com	bombes,	compressors,	ventiladors,	agitadors,...	

• Una	fallada	de	sistema	d	control	(sensors	de	pressió	i	temperatura,	controladors	de	nivell,	

reguladors	de	flux,	unitats	de	control	computeritzades,...).	

• Una	 fallada	 de	 sistemes	 específics	 de	 seguretat	 (vàlvules	 de	 seguretat,	 disc	 de	 ruptura,	

sistema	d’alleujament	de	pressions,	sistemes	de	neutralització,	avisadors,...).	

• Una	fallada	de	juntes	i	connexions.		
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DESVIACIONS	EN	LES	CONDICIONS	NORMALS	D’OPERACIÓ	

Es	defineixen	per:	

• Les	 alteracions	 incontrolades	 dels	 paràmetres	 fonamentals	 del	 procés	 (pressió,	

temperatura,	flux	i	concentracions).	

• Una	fallada	en	l’addició	manual	dels	components	químics.	

• Una	fallada	en	els	serveis.	

o Un	insuficient	refredament	de	les	reaccions	exotèrmiques.	

o Un	insuficient	aportament		de	calor.	

o Una	tallada	del	subministrament	elèctric.	

o Una	absència	de	nitrogen	o	d’agent	inert	

o Una	absència	de	l’aire	comprimit.	

• Una	fallada	en	els	procediments	de	parada	o	de	posada	en	marxa.	

• Una	 formació	 de	 subproductes,	 residus	 o	 impureses,	 causants	 de	 reaccions	 colaterals	

indesitjades.	

ERRORS	HUMANS	I	D’ORGANITZACIÓ	

Es	defineixen	per:	

• Els	errors	d’operació.	

• La	desconnexió	dels	sistemes	de	seguretat	a	causa	de	freqüents	falses	alarmes.	

• La	confusió	de	substàncies	perilloses.	

• Els	errors	de	comunicació.	

• La	incorrecta	reparació	o	treball	de	manteniment.	

• La	realització	de	treballs	no	autoritzats	(soldadura,	entrada	en	espais	confinats).	

Cal	destacar	que	els	errors	poden	succeir	per	algun	dels	següents	motius:	

• El	desconeixement	dels	riscos	i	de	la	seva	prevenció.	

• Una	insuficient	formació	i	ensinistrament	del	treball.	

• Una	carga	psíquica	excessiva.		

PARAULES	GUIA	

Un	 estudi	 HAZOP	 segueix	 una	metodologia	 rigorosa	 amb	 l’aplicació	 de	 paraules	 clau	 que	

ajuden	a	la	estructuració	de	l’estudi.		
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Taula	5-8	Paraules	guies	del	HAZOP	

PARAULA	

GUIA	
SIGNIFICAT	

EXEMPLE	DE	

DESVIACIÓ	
EXEMPLE	DE	CAUSA	

No	

Absència	total.	No	

s’aconsegueixen	les	intencions	

de	disseny	

Sense	flux	en	una	

línia	
Fallada	de	la	bomba	

Invers	

Oposat	total.	S’aconsegueix	

l’oposat	a	les	intencions	de	

disseny	

El	flux	circula	en	el	

sentit	contrari	

Fallada	de	la	vàlvula	

antiretorn	

Més	 Augment	quantitatiu	 Augment	del	cabal	 Fallada	del	control	

Menys	 Disminució	quantitativa	
Disminució	del	

cabal	
Fallada	del	control	

A	més	

Augment	qualitatiu.	

S’aconsegueix	alguna	cosa	

més	que	les	intencions	de	

disseny	

Major	concentració	

de	producte	

Temperatura	alta	del	

reactor	

A	part	

Disminució	qualitativa.	

S’aconsegueix	part	de	les	

intencions	de	disseny	

Menor	

concentració	de	

producte	

Catalitzador	enverinat	

Diferent	de	
Activitat	diferent	a	la	

d’operació	normal	

Estat	del	fluid	

diferent	al	previst	
Fallada	del	control	
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Taula	5-9	Hazop	de	bombes	
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Taula	5-10	Hazop	de	columnes	de	destil·lació	
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Taula	5-11	Hazop	de	separadors	de	fase	
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Taula	5-12	Hazop	de	tancs	d’emmagatzematge	
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Taula	5-13	Hazop	de	calderes	
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Taula	5-14	Hazop	de	bescanviadors	
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Taula	5-15	Hazop	de	la	columna	de	destil·lació	extractiva	
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Taula	5-16	Hazop	de	la	columna	del	reactor	de	carbonilació	
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Taula	5-17	Hazop	de	la	columna	del	reactor	d’hidròlisis	
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5.10. SENYALITZACIÓ	

La	senyalització	de	 la	planta	química	d’una	manera	correcta,	és	una	de	 les	parts	més	

importants	del	projecte.	Tot	el	 lloc	de	 treball	ha	d’estar	degudament	 senyalitzat,	així	 com	 la	

comercialització	dels	equips	de	protecció	individual,	el	transport	de	mercaderies,...	

 NORMATIVA	VIGENT	

Es	regeix	pel	Real	Decreto	485/1997	del	14	d’abril,	que	es	troba	al	Instituto	Nacional	de	
Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	del	Ministerio	de	Trabajo	e	Immigración.	

Aquest	RD	es	basa	en	l’aplicació	de	la	senyalització	de	seguretat	i	salut	al	treball	a	les	

arees	de	treball,	zones	locals,	vies,	zones	de	transit,	perills	derivats	de	l’activitat	o	de	la	pròpia	

instal·lació	 i	dels	medis	de	protecció,	emergència,	d’ajuda	i	de	salvament	dels	 llocs	de	treball	

amb	la	finalitat	de	guardar	una	seguretat	i	una	salut	dels	treballadors.		

5.10.1.1. Definicions	de	la	normativa	

A	efectes	del	RD	s’entendrà	per:	

• Senyalització	de	seguretat	i	salut	al	treball:	una	senyalització	referida	a	un	objecte,	
activitat	o	 situació	determinades,	que	proporcionin	una	 indicació	o	una	obligació	

relativa	a	la	seguretat	o	a	la	salut	al	treball.		

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

provocar	un	perill.	

• Senyal	d’advertència:	un	senyal	que	adverteix	un	risc	o	un	perill.	
• Senyal	d’obligació:	un	senyal	que	obliga	a	un	comportament	determinat.	

• Senyal	de	salvament	o	d’ajuda:	un	senyal	que	proporciona	indicacions	relatives	a	
les	sortides	d’ajuda,	als	primers	auxilis	o	els	dispositius	de	salvament.	

• Senyal	 indicativa:	 un	 senyal	 que	 proporciona	 altres	 informacions	 diferents	 a	 les	

previstes.	

• Senyal	 en	 forma	 de	 panel:	 un	 senyal	 que,	 per	 la	 combinació	 d’una	 forma	

geomètrica,	 de	 colors	 i	 d’un	 símbol	 o	 pictograma,	 proporciona	 una	 determinada	

informació,	amb	una	visibilitat	assegurada.		

• Senyal	 addicional:	 un	 senyal	 utilitzada	 junt	 amb	 un	 altre	 senyal	 que	 facilita	

informacions	complementaries.	

• Senyal	de	seguretat:	és	un	color	al	que	s’atribueix	una	significació	determinada	en	

relació	a	la	seguretat	i	salut	al	treball.	

• Símbol	 o	 pictograma:	 és	 una	 imatge	 que	 descriu	 una	 situació	 o	 obliga	 a	 un	

comportament	determinat,	utilitzada	sobre	una	senyal	en	forma	de	panell	o	sobre	

una	superfície	lluminosa.	

• Senyal	 acústica:	 un	 senyal	 sonor	 codificat,	 emès	 i	 difós	 per	medi	 d’un	dispositiu	

apropiat,	sense	intervenció	de	una	veu	humana	o	sintètica.		

• Comunicació	verbal:	és	un	missatge	verbal	predeterminat,	en	el	que	s’utilitza	la	una	

veu	humana	o	sintètica.		
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• Senyal	gestual:	és	un	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	un	perill	pels	treballadors.		

A	continuació,	a	la	Figura	5-3	s’adjunta	un	resum	de	la	senyalització	de	la	qual	consta	a	

la	planta	d’àcid	fòrmic.	

	

Figura	5-3	Senyalització	de	la	planta	

 COLORS	DE	SEGURETAT	

S’utilitza	una	senyalització	òptica	que	esta	basada	en	formes	geomètriques	i	sobretot,	

en	color.		

Taula	5-18	Colors	de	senyalització	

COLOR	 SIGNIFICAT	 INDICACIONS	I	PRECISIONS	

Vermell	

Senyal	de	prohibició	 Comportaments	perillosos	

Perill	–	alarma	 Parada,	apagada,...	i	evacuació	

Material	i	equips	contra	incendis	 Identificació	i	localització	

Groc	o	taronja	 Senyal	d’advertència	 Atenció,	precaució	o	verificació.	

Blau	 Senyal	d’obligació	 Comportament	o	acció	especifica	o	obligació	

Verd	
Senyal	de	salvament	o	d’auxili	 Portes,	sortides,	materials,...	de	salvament	

Situació	de	seguretat	 Tornada	a	la	normalitat	

	

El	 color	 de	 fons	 sobre	 el	 que	 s’hagi	 d’aplicar	 el	 color	 de	 seguretat	 podrà	 facilitar	 la	

percepció	i	lectura	d’aquest.	

Taula	5-19	Colors	de	fons	de	senyalització	

COLOR	DE	SEGURETAT	 COLOR	DE	CONSTRAST	

Vermell	 Blanc	

Groc	o	taronja	 Negre	

Blau	 Blanc	

Verd	 Blanc	

Senyalització	de	la	
planta	d'àcid	fòrmic	

Senyals	en	forma	
de	panell

Advertencia Prohibició Obligació Lluita	contra	
incendis Salvament	o	ajuda

Senyals	
lluminoses

Senyals	
acústiques

Comunicacio	
verbal

Senyals	
gestuals
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 SENYALS	EN	FORMA	DE	PANELL	

En	quant	a	les	senyals	en	forma	de	panell,	els	pictogrames	han	de	ser	senzills	i	de	fàcil	

comprensió.	Per	altra	banda,	el	material	usat	ha	de	ser	resistent	a	cops,	fenòmens	meteorològics	

o	agressions	mediambientals.		

Així	 doncs,	 s’utilitzaran	 materials	 fluorescents	 i	 en	 cas	 de	 que	 la	 il·luminació	 sigui	

insuficient,	s’utilitzaran	llums	fluorescents.		

A	continuació	es	mostren	els	senyals	d’advertència.		

	

Figura	5-4	Senyals	d’advertència	

El	 senyal	 d’advertència	 de	matèries	 nocives	 es	 taronja	 per	 evitar	 confusions	 amb	 la	

senyalització	utilitzada	per	regular	el	trànsit	per	carretera.	El	color	groc	ha	de	cobrir	el	50%	de	

la	superfície	del	senyal	i	el	pictograma	i	l’entorn	ha	de	ser	negre.	

A	continuació,	s’indiquen	els	senyals	de	prohibició.		
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Figura	5-5	Senyals	de	prohibició	

Els	pictogrames	de	prohibició	han	de	 ser	negres	 i	 el	 vermell	 ha	de	 cobrir	 el	 35%	del	

senyal.	 La	 banda	 vermella	 ha	 de	 tenir	 una	 inclinació	 de	 45o	 respecte	 a	 l’horitzontal	 i	 ha	 de	

travessar	el	pictograma	d’esquerra	a	dreta.		

Seguidament	es	presenten	els	senyals	d’obligació.		

	

Figura	5-6	Senyals	d’obligació	

El	pictograma	ha	de	ser	blau	amb	contrast	blanc	i	el	fons	ha	de	cobrir	el	50%	del	senyal.	

Els	senyals	relatius	als	equips	de	lluita	contra	incendis	es	presenten	a	continuació.		
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Figura	5-7	Senyals	relatives	als	equips	de	lluita	contra	incendis	

Com	s’aprecia,	el	pictograma	ha	de	ser	blanc	amb	fons	vermell	i	el	fons	ha	de	cobrir	el	

50%	del	senyal.		

A	continuació	s’indiquen	els	senyals	de	salvament	o	d’ajuda.	

	

Figura	5-8	Senyals	de	salvament	o	ajuda	
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5.10.4.	SENYALS	LLUMINOSES	I		ACÚSTIQUES		

5.10.4.1.	Característiques	i	requisits	de	les	senyals	lluminoses	

La	il·luminació	dels	diferents	senyals	ha	de	ser	la	que	asseguri	una	bona	percepció	sense	

provocar	 desllumbraments.	 No	 s’han	 d’utilitzar	 al	mateix	 temps	 dos	 senyals	 lluminosos	 que	

puguin	donar	lloc	a	confusió	ni	una	senyal	lluminosa	a	la	vora	d’una	que	tingui	llum	semblant.	

La	 superfície	 lluminosa	 que	 emeti	 un	 senyal	 podrà	 ser	 de	 color	 uniforme	 o	 d’incloure	 un	

pictograma	sobre	un	fons	determinat.		

En	cas	de	que	un	dispositiu	pugui	emetre	un	senyal	 tan	continua	com	intermitent,	 la	

senyal	intermitent	s’usarà	per	indicar	un	major	grau	de	perill	o	una	major	urgència	respecte	a	la	

continua.	Quan	s’utilitzi	una	senyal	 lluminós	 intermitent,	 la	duració	 i	 la	 freqüència	dels	 llums	

serà	la	correcta	per	a	la	identificació	del	missatge,	evitant	que	pugui	ser	percebuda	com	continua	

o	confusa	amb	altres	senyals	lluminoses.		

Els	dispositius	d’emissió	de	senyals	lluminoses	per	a	us	en	cas	de	perill	greu,	hauran	de	

ser	objecte	de	revisions	especials	o	anar	previst	de	bombetes	auxiliars	per	assegurar	el	seu	bon	

funcionament.		

5.10.4.2.	Característiques	i	requisits	de	les	senyals	acústiques		

	 Les	senyals	acústiques	han	de	tenir	un	nivell	sonor	superior	al	nivell	de	soroll	

ambiental,	de	manera	que	sigui	clarament	entendible	i	sense	arribar	a	ser	molest.	Per	contra,	

no	ha	d’usar-se	una	senyal	acústica	quan	el	soroll	ambiental	és	massa	intens,	ja	que	en	aquestes	

condicions	és	difícil	percebre	un	senyal	sonor.		

El	to	de	la	senyal	acústica,	ha	de	permetre	una	correcta	identificació	i	una	clara	distinció	

front	a	altres	senyals	acústiques	o	sorolls	ambientals.	En	cas	de	que	la	senyal	sigui	intermitent,	

la	duració,	interval	i	agrupació	dels	impulsos	han	de	ser	clarament	distingibles	d’altres	sorolls	i	

senyals	per	tal	de	facilitar	la	seva	identificació	i	distinció.		

No	han	d’usar-se	dos	senyals	acústiques	simultàniament	ja	que	pot	provocar	la	distorsió	

de	l’altra,	donant	lloc	a	una	confusió	del	missatge.		

Si	 un	 dispositiu	 pot	 emetre	 senyals	 acústiques	 amb	 un	 to	 o	 intensitat	 variables	 o	

intermitents,	 o	 amb	 un	 to	 o	 intensitat	 continus,	 s’utilitzaran	 les	 primeres	 per	 a	 indicar	 i	 les	

segones	com	a	contrast.	El	soroll	d’evacuació	serà	continu.		

 COMUNICACIÓ	VERBAL	

La	comunicació	verbal	s’estableix	entre	el	locutor	i	l’emissor	i	un	o	diversos	receptors,	

en	 un	 llenguatge	 format	 per	 texts	 curts,	 frases,	 grups	 de	 paraules	 o	 paraules	 aïllades,	

eventualment	codificats	en	funció	del	missatge	que	s’ha	de	transmetre.		
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Els	missatges	 verbals	 seran	 el	més	 curt	 possibles,	 simples	 i	 clars	 com	 sigui	 possible.	

L’aptitud	verbal	del	locutor	i	les	facultats	auditives	del	o	dels	receptors	ha	de	ser	suficient	per	

garantir	una	comunicació	verbal	segura.	Aquest	tipus	de	comunicació	es	realitzarà	de	manera	

directa	(veu	humana)	o	indirecta	(veu	sintètica).	

5.10.6.	SENYALS	GESTUALS	

	Per	a	la	realització	de	senyals	gestuals,	s'utilitzaran	els	dos	braços	al	mateix	temps	de	

forma	simètrica	i	per	a	una	sola	senyal	gestual.	Els	senyals	gestuals	han	de	ser	precises,	simples,	

àmplies,	 fàcils	 de	 realitzar	 i	 comprendre	 i	 clarament	 distingibles	 de	 qualsevol	 altre	 senyal	

gestual.	

L'encarregat	 dels	 senyals	 donarà	 les	 instruccions	 de	 maniobra	 mitjançant	 senyals	

gestuals	 al	 destinatari	 de	 les	 mateixes,	 l'operador.	 L'encarregat	 haurà	 de	 dedicar-se	

exclusivament	a	dirigir	les	maniobres	i	la	seguretat	dels	treballadors	situats	en	les	proximitats	

podent	seguir	visualment	el	desenvolupament	de	les	maniobres	sense	estar	amenaçat	per	elles.	

En	 cas	 que	 no	 sigui	 possible,	 es	 recorrerà	 a	 un	 o	 diversos	 encarregats	 dels	 senyals	

suplementàries.	L'encarregat	ha	de	ser	fàcilment	reconegut	per	l'operador,	i	aquest	últim,	haurà	

de	 suspendre	 la	 maniobra	 que	 estigui	 fent	 per	 sol·licitar	 noves	 instruccions	 quan	 no	 pugui	

executar	les	ordres	rebudes	amb	les	garanties	de	seguretat	necessàries.	

El	conjunt	de	gestos	codificats	que	s'inclou	no	impedeix	que	puguin	emprar	altres	codis,	

en	 particular	 en	 determinats	 sectors	 d'activitat,	 aplicables	 a	 nivell	 comunitari	 i	 indicadors	

d'idèntiques	maniobres.	A	continuació	es	mostren	els	senyals	generals.		

	

Figura	5-9	Senyals	gestuals	generals	
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A	continuació	es	mostren	els	senyals	verticals.	

	

Figura	5-10	Moviments	verticals	

A	continuació	es	mostren	els	senyals	horitzontals.	
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Figura	5-11	Moviments	horitzontals	

A	continuació	es	mostren	els	senyals	de	perill.	
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Figura	5-12	Moviments	de	perill	

 DISPOSICIONS	MÍNIMES	RELATIVES	A	DIVERSES	SENYALITZACIONS	

La	senyalització	dirigida	a	advertir	els	treballadors	de	la	presència	d'un	risc,	o	a	recordar-

los	la	existència	d'una	prohibició	o	obligació	es	realitzarà	mitjançant	senyals	en	forma	de	panell	

que	s'ajustin	al	que	disposa	per	a	cada	cas.	

RISC	DE	CAIGUDES,	XOCS	I	COPS	

Per	a	 la	senyalització	de	desnivells,	obstacles	o	altres	elements	que	originin	riscos	de	

caiguda	de	persones,	xocs	o	cops	es	pot	optar	a	igualtat	d'eficàcia,	pel	panell	que	correspongui	

segons	el	que	disposa	l'apartat	anterior	o	per	un	color	de	seguretat,	o	bé	podran	utilitzar	tots	

dos	complementàriament.	

La	delimitació	d'aquelles	zones	dels	locals	de	treball	a	les	que	el	treballador	tingui	accés	

en	què	es	presentin	riscos	de	caiguda	de	persones,	caiguda	d'objectes,	xocs	o	cops,	es	realitzarà	

mitjançant	un	color	de	seguretat.	

La	senyalització	per	color	referida	en	els	dos	paràgrafs	anteriors	s'efectuarà	mitjançant	

franges	alternes	grogues	i	negres.	Les	franges	hauran	de	tenir	una	inclinació	aproximada	de	45o	

i	ser	de	dimensions	similars	d'acord	amb	la	següent	Figura	5-13.	
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Figura	5-13	Senyal	de	caiguda,	cop	o	xoc	

VIES	DE	CIRCULACIÓ	

Quan	sigui	necessari	per	a	la	protecció	dels	treballadors,	les	vies	de	circulació	de	vehicles	

hauran	d'estar	delimitades	amb	claredat	mitjançant	 franges	contínues	d'un	color	ben	visible,	

preferentment	blanc	o	groc,	tenint	en	compte	el	color	del	sòl.	La	delimitació	ha	de	respectar	les	

distàncies	de	seguretat	entre	vehicles	i	objectes	pròxims,	i	entre	vianants	i	vehicles.	

Les	 vies	 exteriors	 permanents	 que	 es	 trobin	 en	 els	 voltants	 immediats	 de	 zones	

edificades	hauràs	d'estar	delimitades	quan	resulti	necessari,	llevat	que	disposin	de	barreres	o	

que	el	mateix	tipus	de	paviment	serveixi	com	a	delimitació.	

CANONADES,	 RECIPIENTS	 I	 ÀREES	 D'EMMAGATZEMATGE	 DE	 SUBSTÀNCIES	 I	
PREPARATS	PERILLOSOS	

Els	recipients	i	canonades	visibles	que	continguin	o	puguin	contenir	productes	als	quals	

sigui	d'aplicació	la	normativa	sobre	comercialització	de	substàncies	o	preparats	perillosos	s'han	

d'etiqueta	segons	els	disposat	en	la	mateixa.	Es	podran	exceptuar	els	recipients	utilitzats	durant	

curt	 temps	 i	aquells	el	 contingut	canviï	 sovint,	 sempre	que	es	prenguin	mesures	alternatives	

adequades,	fonamentalment	de	formació	 i	 informació,	que	garanteixin	un	nivell	de	protecció	

equivalent.	

Les	 etiquetes	 s'han	 d'enganxar,	 fixar	 o	 pintar	 en	 llocs	 visibles	 dels	 recipients	 o	

canonades.	En	el	cas	d'aquestes,	les	etiquetes	es	col·locaran	al	llarg	de	la	canonada	en	nombre	

suficient,	 i	 sempre	 que	 hi	 hagi	 punts	 d'especial	 risc,	 com	 vàlvules	 o	 connexions,	 en	 la	 seva	

proximitat.	 Les	 característiques	 intrínseques	 i	 condicions	 d'utilització	 de	 les	 etiquetes	 s'han	

d'ajustar,	quan	procedeixi,	al	que	disposa	per	als	panells	en	els	apartats	anteriors.	La	informació	

de	 l'etiqueta	 es	 pot	 complementar	 amb	 altres	 dades,	 com	 ara	 el	 nom	 o	 la	 fórmula	 de	 la	

substància	o	preparat	perillós	o	detalls	addicionals	sobre	el	risc.	

L'etiquetatge	 podrà	 ser	 substituït	 pels	 senyals	 d'advertència	 contemplades	

anteriorment,	amb	el	mateix	pictograma	o	símbol;	en	el	cas	del	transport	de	recipients	dins	el	

lloc	 de	 treball,	 podrà	 substituir-se	 o	 complementar-se	 per	 senyals	 en	 forma	 de	 panell	 d'ús	

reconegut	en	l'àmbit	comunitari,	per	al	transport	de	substàncies	o	preparats	perillosos.	

EQUIPS	DE	PROTECCIÓ	CONTRA	INCENDIS	

Els	 equips	 de	 protecció	 contra	 incendis	 hauran	 de	 ser	 de	 color	 vermell	 o	

predominantment	vermell,	de	manera	que	es	puguin	identificar	fàcilment	pel	seu	color	propi.	

L'emplaçament	dels	equips	de	protecció	contra	incendis	se	senyalitza	amb	el	color	vermell	o	per	

un	senyal	en	forma	de	panell	de	les	indicades	en	el	paràgraf	5.4.3.	Senyals	en	forma	de	panell.	
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Quan	 sigui	 necessari,	 les	 vies	 d'accés	 als	 equips	mitjançant	 els	 senyals	 indicatius	 addicionals	

especificades	en	l'annex	esmentat.	

MITJANS	I	EQUIPS	DE	SALVAMENT	I	SOCORS	

La	senyalització	per	a	la	localització	i	identificació	de	les	vies	d'evacuació	i	dels	equips	de	

salvament	o	de	socors	es	realitzarà	mitjançant	senyals	en	forma	de	panel.	

SITUACIONS	D'EMERGÈNCIA	

La	senyalització	dirigida	a	alertar	als	treballadors	o	a	tercers	de	l'aparició	d'una	situació	

de	perill	i	de	la	consegüent	i	urgent	necessitat	d'actuar	d'una	manera	determinada	o	d'evacuar	

la	zona	de	perill.	Es	realitzarà	mitjançant	un	senyal	lluminós,	un	senyal	acústic	o	una	comunicació	

verbal.	A	igualtat	d'eficàcia	es	pot	optar	per	una	qualsevol	de	les	tres;	també	pot	emprar	una	

combinació	d'un	senyal	lluminós	amb	un	senyal	acústic	o	amb	una	comunicació	verbal.	

MANIOBRES	PERILLOSES	

La	 senyalització	 que	 tingui	 per	 objecte	 orientar	 o	 guiar	 els	 treballadors	 durant	 la	

realització	de	maniobres	perilloses	que	suposin	un	risc	per	a	ells	mateixos	o	per	a	 tercers	es	

realitzarà	mitjançant	senyals	gestuals	o	comunicacions	verbals.	A	igualtat	d'eficàcia	es	pot	optar	

per	qualsevol	d'elles,	o	podran	emprar-se	de	forma	combinada.	

 SENYALITZACIÓ	DEL	TRANSPORT	

El	 transport	dels	productes	està	 regulat	per	 la	normativa	del	Real	Decreto	551/2006.	
Segons	 aquesta,	 les	 unitats	 de	 transport	 de	 matèries	 perilloses,	 han	 de	 portar	 dos	 panells	

rectangulars	ben	visibles	situats	un	a	la	part	davantera	i	un	altre	a	la	part	posterior	de	la	unitat	

de	 transport.	 En	 cas	 que	 el	 número	 d'identificació	 de	 perill	 estigui	 indicat	 a	 la	 Taula	 5-20	
presentada	a	continuació,	els	vehicles	cisterna,	els	vehicles	bateria	o	les	unitats	de	transport	que	

constin	 d'una	 o	 diverses	 cisternes	 han	 de	 portar,	 a	 més,	 en	 els	 costats	 de	 cada	 cisterna	 o	

compartiment	de	la	mateixa,	de	manera	clarament	visible,	panells	de	color	taronja	idèntics	als	

disposats	anteriorment.	

Taula	5-20	Perills	indicats	per	a	la	primera	xifra	del	cartell	superior	dels	panells	taronja	

NÚMERO	 PERILL	

2	 Emanació	de	gas	resultant	de	pressió	o	de	reacció	química.	

3	
Líquids	(vapors)	i	gasos	inflamables	o	matèria	líquida	susceptible	d’auto	

escalfament.	

4	 Sòlids	inflamables.	

5	 Matèria	comburent	(afavoreix	incendis).	

6	 Toxicitat.	

7	 Radioactivitat.	

8	 Corrosió.	

9	 Perill	de	reacció	violenta	espontània.	
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Els	números	d'identificació	de	perill	estan	compostos	per	dos	o	tres	xifres.	Les	primeres	

xifres	indiquen	els	perills	 indicats	a	la	taula	anterior.	La	duplicitat	de	les	dues	primeres	xifres,	

indica	una	intensificació	del	perill	relacionat	amb	ella;	per	exemple,	33	indica	que	es	tracta	d'un	

líquid	molt	inflamable.	

El	significat	de	la	segona	i	tercera	xifra	s'indica	a	la	Taula	5-21.	

Taula	5-21	Perills	indicats	per	a	la	primera	xifra	del	cartell	superior	dels	panells	taronja	

NÚMERO	 PERILL	

0	 Sense	significat.	

1	 Explosió.	

2	 Emanació	de	gasos.	

3	 Inflamable.	

5	 Propietats	comburents.	

6	 Toxicitat.	

8	 Corrosió.	

9	 Perill	de	reacció	violenta	resultat	de	la	descomposició	espontània	o	polimerització.	

Quan	 el	 perill	 d'una	 matèria	 pot	 ser	 indicat	 prou	 amb	 una	 sola	 xifra	 aquesta	 es	

completarà	amb	un	zero	en	segona	posició;	per	exemple,	30	 indica	que	es	 tracta	d'un	 líquid	

inflamable.	Quan	el	número	d'identificació	de	perill	està	precedit	per	la	lletra	"X",	aquesta	indica	

que	la	matèria	reacciona	perillosament	amb	l'aigua.	En	aquest	cas	no	es	pot	utilitzar	aigua	per	

extingir	un	possible	incendi.	

A	continuació,	a	la	Figura	5-14	s’especifiquen	les	mesures	i	formes	regulades	per	aquests	

tipus	de	panells.		

	

Figura	5-14	Exemple	de	panell	de	senyalització	de	les	unitats	de	transport	

5.11. AVALUACIÓ	I	PREVENCIÓ	

La	 detecció	 i	 prevenció	 dels	 riscos	 que	 poden	 sorgir	 d'una	 activitat	 pot	 fer	 que	 les	

conseqüències	negatives	es	minimitzin.	El	Real	Decreto	486/1997	del	14	d'Abril,	posteriorment	

afectat	pel	Real	Decreto	2177-2004	del	12	de	novembre,	s'estableix	les	disposicions	mínimes	de	

seguretat	i	salut	en	el	lloc	de	treball.	
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 AVALUACIÓ	DE	RISCOS	

L'empresari	ha	de	determinar,	en	primer	lloc,	si	hi	ha	agents	químics	perillosos	en	el	lloc	

de	treball.	Si	 fos	així,	 s'hauran	d'avaluar	els	 riscos	per	a	 la	salut	 i	 seguretat	dels	 treballadors,	

originats	per	aquests	agents,	de	conformitat	amb	l'article	16	de	la	Llei	de	Prevenció	de	Riscos	

Laborals	 i	 la	 Secció	 1a	 del	 Capítol	 II	 del	 Reglament	 dels	 Serveis	 de	 prevenció,	 considerant	 i	

analitzant	conjuntament:	

i.	Les	seves	propietats	perilloses	i	qualsevol	altra	informació	necessària	per	a	l'avaluació	

dels	riscos,	que	hagi	de	facilitar	el	proveïdor,	o	que	pugui	recaptar	d'aquest	o	de	qualsevol	altra	

font	d'informació	de	fàcil	accés.	Aquesta	informació	ha	d'incloure	la	fitxa	de	dades	de	seguretat	

i,	quan	sigui	procedent,	l'avaluació	dels	riscos	per	als	usuaris,	previstes	en	la	normativa	sobre	

comercialització	d'agents	químics	tics	perillosos.	

ii.	Els	Valors	Límit	Ambientals	i	Biològics.	

iii.	Les	quantitats	utilitzades	o	emmagatzemades	dels	agents	químics.	

iv.	El	 tipus,	nivell	 i	durada	de	 l'exposició	dels	 treballadors	als	agents	 i	qualsevol	altre	

factor	que	amb	condicioni	la	magnitud	dels	riscos	derivats	de	l'exposició,	així	com	les	exposicions	

accidentals.	

v.	Qualsevol	altra	condició	de	treball	que	influeixi	sobre	altres	riscos	relacionats	amb	la	

presència	dels	agents	en	el	lloc	de	treball	i,	específicament,	amb	els	perills	d'incendi	o	explosió.	

vi.	L'efecte	de	les	mesures	preventives	adoptades	o	que	s'hagin	d'adoptar.	

vii.	 Les	 conclusions	 dels	 resultats	 de	 la	 vigilància	 de	 la	 salut	 dels	 treballadors	 que,	 si	

escau,	s'hagi	realitzat	i	els	accidents	o	incidents	causats	o	potenciats	per	la	presència	dels	agents	

en	el	lloc	de	treball.	

L'avaluació	 del	 risc	 ha	 d'incloure	 la	 de	 totes	 aquelles	 activitats,	 com	 ara	 les	 de	

manteniment	 o	 reparació,	 la	 realització	 pugui	 suposar	 un	 risc	 per	 a	 la	 seguretat	 i	 salut	 dels	

treballadors,	per	la	possibilitat	que	es	produeixin	exposicions	d'importància,	o	per	altres	raons	,	

encara	que	s'hagin	pres	totes	les	mesures	tècniques	pertinents.	

 CONDICIONS	CONSTRUCTIVES	

Amb	 l'objectiu	 de	 preveure	 els	 perills	 que	 suposen	 caigudes	 de	 persones	 o	material	

sobre	 els	 treballadors,	 cops	 contra	 objectes	 o	 esfondraments,	 cal	 establir	 un	 disseny	 i	 unes	

característiques	constructives	concretes	que	evitin	o	minimitzin	la	presència	de	riscos	en	el	lloc	

de	treball.	Els	requisits	obligatoris	dels	que	han	de	disposar	aquests	són	els	següents.	
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5.11.2.1. Seguretat	estructural	

Els	edificis	i	els	espais	de	treball	han	de	tenir	l'estructura	i	solidesa	apropiades	per	al	seu	

ús.	Tots	els	seus	elements,	estructurals	o	de	servei,	incloses	les	plataformes	de	treball	i	escales,	

per	les	condicions	d'ús	previstes	han	de	complir:	

• La	mínima	resistència	necessària	per	a	suportar	les	càrregues	o	esforços	als	quals	

estan	sotmesos.	

• Disposar	 sempre	 d'un	 sistema	 de	 muntatge,	 subjecció	 o	 suport	 amb	 el	 qual	

garanteixi	l’estabilitat	de	l'objecte	en	qüestió.	

Queda	 prohibit	 sobrecarregar	 els	 elements	 esmentats	 en	 el	 punt	 anterior.	 L'accés	 a	

sostres	o	cobertes	que	no	tinguin	prou	garanties	de	resistència	només	es	podrà	autoritzar	quan	

es	proporcionin	els	equips	necessaris	perquè	el	treball	pugui	realitzar-se	de	forma	segura.	

5.11.2.2. Espais	de	treball	i	zones	perilloses	

Les	dimensions	dels	espais	de	treball	han	de	permetre	que	els	treballadors	realitzin	el	

seu	treball	sense	riscos	per	a	la	seva	seguretat	i	salut	i	en	condicions	ergonòmiques	acceptables.	

Les	seves	dimensions	mínimes	seran	les	següents:	

• 3	metres	d'altura	des	del	terra	fins	al	sostre.	No	obstant	això	en	cas	de	ser	locals	

comercials,	de	serveis,	oficines	o	despatxos	l'alçada	mínima	haurà	de	ser	de	2,5	m.	

• 2	metres	quadrats	de	superfície	per	treballador.	

• 10	metres	cúbics,	no	ocupats,	per	treballador.	

La	separació	entre	els	elements	existents	en	el	lloc	de	treball	serà	suficient	perquè	els	

treballadors	puguin	desenvolupar	les	activitats	de	forma	segura	i	còmoda.	Si	per	raons	derivades	

de	la	pròpia	activitat,	el	treballador	no	disposa	de	l'espai	lliure	suficient	per	desenvolupar	la	seva	

activitat,	ha	de	disposar	d'un	espai	addicional	suficient	en	les	proximitats	del	lloc	de	treball.	

S'han	de	prendre	les	mesures	necessàries	per	a	la	protecció	dels	treballadors	autoritzats	

a	accedir	a	les	zones	amb	perill	de	caiguda	de	persones	o	objectes,	contacte	i	/	o	exposició	a	

elements	 agressius.	 Així	 mateix,	 haurà	 de	 disposar	 d'un	 sistema	 que	 impedeixi	 que	 els	

treballadors	no	autoritzats	puguin	accedir	aquestes	zones.	

Les	 zones	 esmentades	 en	 l'apartat	 anterior	 amb	 accés	 restringit	 hauran	 d'estar	

clarament	senyalitzades	per	evitar	l'accés	de	personal	no	autoritzat.	

5.11.2.3. Sòls,	obertures,	desnivells	i	baranes	

Els	 sòls	 dels	 locals	 de	 treball	 hauran	 de	 ser	 fixos,	 estables	 i	 no	 relliscosos,	 sense	

irregularitats	ni	pendents	perilloses.	

Les	obertures	o	desnivells	 que	 suposin	un	 risc	de	 caiguda	de	persones	es	protegiran	

mitjançant	baranes	o	altres	sistemes	de	protecció	que	proporcionin	una	seguretat	equivalent,	
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els	quals	podran	tenir	parts	mòbils	en	cas	que	sigui	necessari	disposar	d'accés	a	l'obertura.	S'han	

de	protegir,	en	particular:	

• Obertures	en	els	sòls.	

• Obertures	en	parets	o	envans,	sempre	que	la	seva	situació	i	dimensions	suposi	risc	

de	caiguda	de	persones,	i	les	plataformes,	molls	o	estructures	similars.	La	protecció	

no	serà	obligatòria	si	l'altura	de	caiguda	sigui	menys	de	2	metres.	

• Els	costats	oberts	de	les	escales	i	rampes	de	més	de	60	centímetres	d'alçada.	Els	

costats	tancats	hauràs	de	disposar	d'un	passamans	amb	una	alçada	mínima	de	90	

centímetres,	si	l'amplada	de	l'escala	és	major	a	1,2	metres;	si	és	menor	però	tots	

dos	costats	tancats,	haurà	d'haver	almenys	un	passamans.	

• Les	baranes	 seran	de	materials	 rígids,	d'una	alçada	mínima	de	90	centímetres	 i	

amb	 protecció	 que	 impedeixi	 el	 pas	 per	 sota	 o	 la	 caiguda	 d'objectes	 sobre	

persones.	

5.11.2.4. Envans,	finestres	i	obertures	

Els	envans	transparents	o	translúcids	(especialment	els	envidrats)	situats	en	els	locals	o	

prop	dels	 llocs	de	treball	 i	vies	de	circulació,	hauran	d'estar	clarament	senyalitzats	 i	 fabricats	

amb	materials	segurs	o	sinó	separats	d'aquests	llocs	i	vies	per	evitar	cops	o	lesions	en	cas	de	

ruptura.	

Els	treballadors	hauran	de	poder	realitzar	de	forma	segura	les	operacions	d'obertura,	

tancament,	ajust	o	fixació	de	finestres,	obertures	d'il·luminació	zenital	i	dispositius	de	ventilació.	

Quan	 estiguin	 oberts,	 s'hauran	 de	 col·locar	 de	 manera	 que	 no	 constitueixin	 un	 risc	 per	 als	

treballadors.	

Les	finestres	i	obertures	d'il·luminació	zenital	s'han	de	poder	netejar	sense	risc	per	als	

treballadors	que	realitzin	aquesta	tasca	o	per	als	que	es	trobin	a	l'edifici	o	al	voltant.	Per	a	això	

els	 treballadors	 hauran	d'estar	 dotats	 dels	 dispositius	 necessaris	 o	 bé	 haver	 estat	 projectats	

integrant	els	sistemes	de	neteja.	

5.11.2.5. Vies	de	circulació		

Les	vies	de	circulació	als	llocs	de	treball	(tant	exteriors	de	l'edifici	com	els	locals	interiors)	

incloses	 portes,	 passadissos,	 escales,	 rampes	 i	 molls	 de	 càrrega,	 hauran	 de	 poder	 ser	 usats	

d'acord	amb	el	seu	ús	previst	de	forma	fàcil	i	segura	per	a	vehicles	i	vianants	que	hi	circulin	i	el	

personal	que	estigui	a	les	seves	proximitats.	

D'acord	 amb	 l'apartat	 anterior,	 el	 nombre,	 situació,	 dimensions	 i	 condicions	

constructives	 de	 les	 vies	 de	 circulació	 s'han	 d'adequar	 al	 nombre	 potencial	 d'usuaris	 i	 a	 les	

característiques	de	l'activitat	i	el	lloc	de	la	feina.	En	el	cas	dels	molls	i	rampes	de	càrrega	s'ha	de	

tenir	en	compte	la	dimensió	de	les	càrregues	transportades.	

L'ample	mínim	de	les	portes	exteriors	i	dels	passadissos	serà	de	80	centímetres	i	1	metre,	

respectivament.	
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L'ample	de	les	vies	per	 les	quals	puguin	circular	mitjans	de	transport	 i	vianants	ha	de	

permetre	el	pas	simultani	amb	una	separació	de	seguretat	suficient.	

Les	vies	de	circulació	destinades	a	vehicles	han	de	situar	a	una	distància	suficient	de	les	

portes,	zones	de	circulació,	passadissos	i	escales.	

Els	molls	de	càrrega	han	de	tenir	com	a	mínim	una	sortida	o	una	a	cada	extrem	quan	

tinguin	una	gran	longitud	i	sigui	possible.	

En	cas	que	sigui	necessari	per	garantir	la	seguretat	dels	treballadors	les	vies	s'hauran	de	

senyalitzar	de	forma	clara	les	vies	de	circulació.	

5.11.2.6. Portes	

Les	portes	transparents	hauran	d'estar	senyalitzades	a	l'alçada	de	la	vista.	

Les	superfícies	transparents	o	translúcides	de	les	portes	que	no	siguin	de	material	de	

seguretat	 s'han	 de	 protegir	 contra	 el	 trencament	 quan	 aquesta	 suposi	 un	 perill	 per	 als	

treballadors.	

Les	portes	de	vaivé	han	de	tenir	part	o	ser	totalment	transparents	per	tenir	visibilitat	de	

la	zona	a	la	qual	s'accedeix.	

Les	portes	corredisses	hauran	d'anar	proveïdes	d'un	sistema	de	seguretat	que	impedeixi	

que	se	surtin	dels	carrils	i	caiguin.		

Les	portes	que	s'obrin	cap	amunt	han	dotades	d'un	sistema	de	seguretat	que	impedeixi	

la	seva	caiguda.	

Les	 portes	 mecàniques	 han	 de	 funcionar	 sense	 risc	 per	 als	 treballadors,	 tindran	

dispositius	 de	 parada	 d'emergència	 de	 fàcil	 identificació	 i	 accés,	 i	 es	 podran	 obrir-se	

manualment	excepte	quan	s'obrin	automàticament	en	cas	d'avaria	del	sistema.	

Les	portes	d'accés	a	 les	escales	no	s'obriran	directament	sobre	els	graons	sinó	sobre	

plataformes	d'amplada	com	a	mínim	igual	a	la	dels	graons.	

Les	portes	destinades	bàsicament	a	la	circulació	de	vehicles	han	de	poder	ser	usades	per	

a	vianants	sense	risc	per	a	la	seva	seguretat	o	bé	disposar	de	portes	destinades	a	això,	directes	

i	clarament	senyalitzades	a	prop.	

5.11.2.7. Rampes,	escales	fixes	i	de	servei	

Els	 paviments,	 les	 rampes,	 escales	 i	 plataformes	 de	 treball	 seran	 de	 materials	 no	

relliscosos	o	disposaran	d'elements	antilliscants.	
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A	les	escales	o	plataformes	amb	paviments	perforats	l'obertura	màxima	dels	intersticis	

serà	de	8	mil·límetres.	

Les	rampes	han	de	tenir	un	pendent	màxim	del	12%	quan	la	seva	longitud	sigui	menor	

de	3	metres,	del	10%	quan	 la	seva	 longitud	sigui	menor	de	10	metres	 i	de	8%	a	 la	resta	dels	

casos.	

Les	escales	tindran	una	amplada	mínima	d'1	metre,	excepte	en	les	de	servei,	que	serà	

de	55	centímetres.	

Els	 esglaons	 d'una	 escala	 han	 de	 tenir	 les	 mateixes	 dimensions.	 Es	 prohibeixen	 les	

escales	de	cargol	excepte	si	són	de	servei.	

Els	graons	de	les	escales	que	no	siguin	de	servei	han	de	tenir	una	empremta	entre	23	i	

36	centímetres,	i	una	contrapetja	entre	13	i	20	centímetres.	Els	graons	de	les	escales	de	servei	

han	de	tenir	una	estesa	mínima	de	15	centímetres	i	una	contrapetja	de	25	centímetres.	

L'alçada	màxima	entre	els	descansos	de	les	escales	serà	de	3,7	metres.	La	profunditat	

dels	 descansos	 intermedis,	mesurada	en	direcció	 a	 l'escala,	 no	 serà	menor	que	 la	meitat	 de	

l'amplada	s'està,	ni	d'1	metre.	L'espai	lliure	vertical	des	dels	graons	no	serà	inferior	a	2,2	metres.	

Les	escales	mecàniques	i	cintes	rodants	han	de	tenir	les	condicions	de	funcionament	i	

dispositius	 necessaris	 per	 garantir	 la	 seguretat	 dels	 treballadors	 que	 les	 utilitzin.	 Els	 seus	

dispositius	de	parada	d'emergència	han	de	ser	fàcilment	identificables	i	accessibles.	

5.11.2.8. Escales	fixes	

L'amplada	mínima	de	les	escales	fixes	ha	de	ser	de	40	centímetres	i	la	distància	màxima	

entre	esglaons	de	30	centímetres.	

A	les	escales	fixes	la	distància	entre	el	front	dels	esglaons	i	les	parets	més	properes	al	

costat	de	l'ascens	serà,	almenys,	de	75	centímetres.	La	distància	mínima	entre	la	part	posterior	

dels	graons	 i	 l'objecte	 fix	més	pròxim	serà	de	16	centímetres.	Hi	haurà	un	espai	 lliure	de	40	

centímetres	a	banda	i	banda	de	l'eix	de	l'escala	si	no	està	proveïda	de	gàbies	o	altres	dispositius	

equivalents.	

Quan	el	pas	des	del	tram	final	d'una	escala	fixa	fins	a	la	superfície	a	la	qual	es	vol	accedir	

suposi	 un	 risc	 de	 caiguda	 per	 falta	 de	 suports,	 la	 barana	 o	 lateral	 de	 l'escala	 es	 perllongarà	

almenys	 1	 metre	 per	 sobre	 de	 l'últim	 esglaó	 o	 es	 prendran	 mesures	 alternatives	 que	

proporcionin	una	seguretat	equivalent.	

Les	escales	fixes	que	tinguin	una	alçada	superior	a	4	metres	han	de	disposar,	almenys	a	

partir	 d'aquesta	 alçada,	 d'una	 protecció	 circumdant.	 Aquesta	mesura	 no	 serà	 necessària	 en	

conductes,	 pous	 estrets	 i	 altres	 instal·lacions	 que,	 per	 la	 seva	 configuració,	 ja	 proporcionin	

aquesta	protecció.	
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Si	es	fan	servir	escales	fixes	per	a	alçades	superiors	a	9	metres,	s'instal·laran	plataformes	

de	descans	cada	9	metres	o	fracció.	

5.11.2.9. Vies	i	sortides	d’evacuació	

Les	vies	i	sortides	d'evacuació,	així	com	les	vies	de	circulació	i	 les	portes	que	hi	donin	

accés,	s'ajustaran	al	que	disposa	la	normativa	específica.	en	

tot	cas,	i	fora	de	perill	de	disposicions	específiques	de	la	normativa	esmentada,	aquestes	

vies	 i	 sortides	 han	 de	 satisfer	 les	 condicions	 que	 estableixes	 en	 els	 següents	 punts	 d'aquest	

apartat.	

Les	 vies	 i	 sortides	 d'evacuació	 han	 de	 romandre	 expedites	 i	 desembocar	 el	 més	

directament	possible	a	l'exterior	o	a	una	zona	de	seguretat.	

En	cas	de	perill,	els	treballadors	han	de	poder	evacuar	tots	els	llocs	de	treball	ràpidament	

i	en	condicions	de	màxima	seguretat.	

El	nombre,	distribució	i	dimensions	de	les	vies	i	sortides	d'evacuació	han	de	dependre	

de	l'ús,	dels	equips	i	les	dimensions	dels	llocs	de	treball,	així	com	el	nombre	màxim	de	persones	

que	puguin	estar	presents	en	els	mateixos.	

Les	portes	d'emergència	es	podran	obrir	cap	a	fora	i	no	estar	tancades,	de	manera	que	

qualsevol	 que	 necessiti	 utilitzar-les	 en	 situació	 d'emergència	 pugui	 obrir-les	 de	 forma	 fàcil	 i	

immediata.	Queden	prohibides	les	portes	d'emergència	que	siguin	corredisses	o	giratòries.	

Les	portes	situades	en	els	recorreguts	de	les	vies	d'evacuació	han	d'estar	senyalitzades	

adequadament	 i	es	podran	obrir	en	qualsevol	moment	des	de	 l'interior	sense	ajuda	especial.	

Quan	els	llocs	de	treball	estiguin	ocupats,	les	portes	s'han	de	poder	obrir-se.	

Les	vies	i	sortides	específiques	d'evacuació	han	d'estar	senyalitzades	d'acord	amb	el	que	

estableix	 el	 Real	 Decreto	 485/1997	 del	 14	 d'Abril,	 que	 dicta	 les	 disposicions	 mínimes	 de	

senyalització	de	seguretat	i	salut	en	el	treball.	Aquesta	senyalització	haurà	de	fixar-se	en	llocs	

adequats	i	de	forma	permanent.	

Les	vies	i	sortides	d'evacuació,	així	com	les	vies	de	circulació	que	donin	accés	a	aquestes,	

no	hauran	de	 ser	obstruïdes	per	 cap	objecte	per	poder	 ser	emprades	 sense	obstacle	en	cap	

moment.	Les	portes	d'emergència	no	es	podran	tancar	amb	clau.	

En	 cas	 d'avaria	 de	 la	 il·luminació,	 les	 vies	 i	 sortides	 d'evacuació	 que	 requereixin	

il·luminació	hauran	d'estar	equipats	amb	il·luminació	de	seguretat	amb	suficient	intensitat.	

5.11.2.10. Condicions	de	protecció	contra	incendis	

Els	llocs	de	treball	s'han	d'ajustar	al	que	disposa	la	normativa	que	resulti	de	l'aplicació	

sobre	les	condicions	de	protecció	contra	incendis.	



PLANTA	DE	PRODUCCIÓ	D’ÀCID	FÒRMIC	
CAPÍTOL	5	–	SEGURETAT	I	HIGIENE	

SEGURETAT	I	HIGIENE						104	

5.11.2.11. Instal·lació	elèctrica	

La	instal·lació	elèctrica	dels	llocs	de	treball	s'han	d'ajustar	a	les	disposicions	de	la	seva	

normativa	específica.	En	qualsevol	cas,	la	instal·lació	de	satisfer	sempre	les	condicions	indicades	

en	els	punts	següents.	

• La	 instal·lació	 elèctrica	 no	 ha	 de	 comportar	 riscos	 d'incendis	 o	 explosió.	 Els	

treballadors	hauran	d'estar	correctament	protegits	contra	els	riscos	d'accident	

causats	per	contactes	directes	o	indirectes.	

• La	instal·lació	elèctrica	i	els	dispositius	de	protecció	hauran	de	tenir	en	compte	

la	tensió,	els	factors	condicionals	i	la	competència	de	les	persones	que	tinguis	

accés	a	parts	de	la	instal·lació.	

5.11.2.12. Minusvàlids		

Els	llocs	de	treball	i,	en	particular,	les	portes,	vies	de	circulació,	escala,	serveis	higiènics	

i	llocs	de	treball,	utilitzats	o	ocupats	per	

treballadors	 minusvàlids,	 hauran	 d'estar	 condicionats	 perquè	 aquests	 treballadors	

puguin	utilitzar-los.	

 ORDRE,	NETEJA	I	MANTENIMENT	

Les	zones	de	pas,	sortides	 i	vies	de	circulació	dels	 llocs	de	treball	 i,	especialment,	 les	

sortides	i	vies	de	circulació	previstes	per	a	l'evacuació	en	casos	d'emergència,	han	de	romandre	

lliures	d'obstacles	de	manera	que	sigui	possible	utilitzar-les	sense	dificultats	en	tot	moment.	

Els	 llocs	 de	 treball,	 inclosos	 els	 locals	 de	 servei,	 i	 els	 seus	 respectius	 equips	 i	

instal·lacions,	s'han	de	netejar	periòdicament	i	sempre	que	sigui	necessari	per	mantenir-los	en	

tot	moment	en	condicions	higièniques	adequades.	Amb	aquesta	finalitat,	 les	característiques	

dels	sòls,	sostres	 i	parets	han	de	ser	tals	que	permetin	 la	neteja	 i	manteniment.	S'eliminaran	

amb	rapidesa	de	les	deixalles,	les	taques	de	greix,	els	residus	de	substàncies	perilloses	i	altres	

productes	residuals	que	puguin	originar	accidents	o	contaminar	l'ambient	de	treball.	

Les	operacions	de	neteja	no	han	de	constituir	per	si	mateixes	una	font	de	risc	per	als	

treballadors	que	les	efectuen	o	per	a	tercers,	amb	aquesta	finalitat,	en	els	moment,	de	la	forma	

i	amb	els	mitjans	més	adequats.	

Els	 llocs	 de	 treball,	 en	 particular,	 les	 seves	 instal·lacions,	 han	 de	 ser	 objecte	 d'un	

manteniment	periòdic,	de	manera	que	 les	 condicions	de	 funcionament	 satisfacin	 sempre	 les	

especificacions	 del	 projecte,	 repararan	 ràpidament	 les	 deficiències	 que	 puguin	 afectar	 la	

seguretat	i	salut	dels	treballadors.	Si	s'utilitza	una	instal·lació	de	ventilació,	s'ha	de	mantenir	en	

bon	estat	de	 funcionament	 i	un	sistema	de	control	ha	d'indicar	qualsevol	avaria	sempre	que	

sigui	 necessari	 per	 a	 la	 salut	 dels	 treballadors.	 En	 cas	 de	 les	 instal·lacions	 de	 protecció,	 el	

manteniment	ha	d'incloure	el	control	de	funcionament.	
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 CONDICIONS	AMBIENTALS	

L'exposició	a	les	condicions	ambientals	dels	llocs	de	treball	no	han	de	comportar	cap	risc	

per	 a	 la	 seguretat	 i	 salut	 i	 els	 treballadors.	 Aquestes	 condicions	 ambientals	 i	

termohigromètriques	dels	 llocs	de	treball	s'han	d'ajustar	al	que	estableix	que	es	presenta	tot	

seguit.	

L'exposició	als	agents	físics,	químics	i	biològics	de	l'ambient	de	treball	es	regeix	pel	que	

disposa	la	seva	normativa	específica.	

L'exposició	a	les	condicions	ambientals	dels	llocs	de	treball	no	ha	de	suposar	un	risc	per	

a	la	seguretat	i	la	salut	dels	treballadors.	

Les	 condicions	 ambientals	 dels	 llocs	 de	 treball	 no	 han	 de	 constituir	 una	 font	

d'incomoditat	 o	molèstia	 per	 als	 treballadors,	 en	mesura	 del	 possible.	 A	 causa	 d'això,	 s'han	

d'evitar	 les	 temperatures	 i	 les	 humitats	 extremes,	 els	 canvis	 bruscos	 de	 temperatura,	 els	

corrents	 d'aire	 molestos,	 les	 olors	 desagradables,	 la	 irradiació	 excessiva	 i,	 en	 particular,	 la	

radiació	solar	a	través	de	finestres,	llums,	etc..	

En	els	locals	de	treball	tancats	s'han	de	complir,	en	particular,	les	següents	condicions:	

La	temperatura	dels	locals	on	es	realitzen	treballs	sedentaris	propis	d'oficines	o	similars	

estarà	compresa	entre	17	i	27oC.	

La	temperatura	dels	locals	on	es	facin	treballs	lleugers	ha	d'estar	compresa	entre	14	i	

25°C.	

La	humitat	relativa	estarà	compresa	entre	el	30	i	el	70%,	excepte	en	els	locals	on	hi	hagi	

riscos	per	electricitat	estàtica,	en	què	el	límit	inferior	serà	50%.	

Els	treballadors	no	hauran	d'estar	exposats	de	forma	freqüent	o	continuada	a	corrents	

d'aire	la	velocitat	excedeixi	els	següents	límits:	

• Treballs	en	ambients	no	calorosos:	0,25	m	/	s.	

• Treballs	sedentaris	en	ambients	calorosos:	0,5	m	/	s.	

• Treballs	no	sedentaris	en	ambients	calorosos:	0,75	m	/	s.	

Aquests	 límits	no	s'aplicaran	als	corrents	d'aire	expressament	utilitzades	per	evitar	el	

estràs	en	exposicions	intenses	a	la	calor,	ni	als	corrents	d'aire	condicionat,	per	a	les	que	el	límit	

serà	de	0,25	m	/	s	en	el	cas	de	treballs	sedentaris	i	0,35	m	/	s	en	els	altres	casos.	

Sense	perjudici	del	que	disposa	la	relació	amb	la	ventilació	de	determinats	locals	en	el	

Real	 Decreto	 1618/1980,	 de	 4	 de	 juliol,	 pel	 qual	 s'aprova	 el	 Reglamenti	 de	 calefacció,	

climatització	i	aigua	calenta	sanitària,	la	renovació	mínima	de	l'aire	dels	locals	de	treball,	serà	de	

30	metres	cúbics	d'aire	net	per	hora	i	treballador,	en	cas	de	treballs	sedentaris	en	ambients	no	
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calorosos	ni	contaminats	per	fum	de	tabac	i	de	50	metres	cúbics,	en	els	restants,	a	fi	d'evitar	

l'ambient	viciat	i	les	olors	desagradable.	

El	sistema	de	ventilació	emprat	i	la	distribució	de	les	entrades	d'aire	net	i	sortides	d'aire	

viciat,	hauran	d'assegurar	una	efectiva	renovació	de	l'aire	local	de	treball.	

A	efectes	de	l'aplicació	del	que	estableix	l'apartat	anterior	s'han	de	tenir	en	compte	les	

limitacions	o	condicionants	que	puguin	imposar,	en	cada	cas,	les	característiques	particulars	del	

propi	 lloc	de	treball,	dels	processos	o	operacions	que	es	desenvolupin	en	ell	 i	del	clima	de	 la	

zona	en	la	qual	està	ubicat.	En	qualsevol	cas,	l'aïllament	tèrmic	dels	locals	tancats	s'ha	d'adequar	

a	les	condicions	climàtiques	pròpies	del	lloc.	

En	 els	 llocs	 de	 treball	 a	 l'aire	 lliure	 i	 en	 els	 locals	 de	 treball	 que,	 per	 l'activitat	

desenvolupada,	no	puguin	quedar	tancats,	s'han	de	prendre	mesures	perquè	els	treballadors	

puguin	protegir-se,	en	la	mesura	del	possible,	de	les	inclemències	del	temps.	

Les	condicions	ambientals	dels	locals	de	descans,	dels	locals	per	al	personal	de	guàrdia,	

dels	serveis	higiènics,	dels	menjadors	i	dels	locals	de	primers	auxilis	hauran	de	respondre	a	l'ús	

específic	d'aquests	locals	i	ajustar-se	a	la	normativa.	

 IL·LUMINACIÓ	DELS	LLOCS	DE	TREBALL	

La	 il·luminació	 dels	 llocs	 de	 treball	 ha	 de	 permetre	 que	 els	 treballadors	 disposin	 de	

condicions	de	visualitat	adequades	per	poder	circular	pels	mateixos	i	dur-hi	a	terme	les	activitats	

sense	risc	per	a	la	seva	seguretat	i	salut.	

La	 il·luminació	 de	 cada	 zona	 o	 part	 d'un	 lloc	 de	 treball	 s'ha	 d'adaptar	 a	 les	

característiques	de	l'activitat	que	es	vagi	a	efectuar	en	ella,	tenint	en	compte:	

• Els	riscos	per	a	 la	seguretat	 i	salut	dels	 treballadors	dependents	de	 les	condicions	de	

visibilitat.	

• Les	exigències	visuals	de	les	tasques	desenvolupades.	

Sempre	que	sigui	possible,	els	llocs	de	treball	tindran	una	il·luminació	natural	que	ha	de	

complementar-se	amb	una	 il·luminació	artificial	quan	 la	primera,	per	si	sola	no	garanteixi	 les	

condicions	de	visibilitat	adequades.	En	aquests	casos	s'utilitzarà	preferentment	la	il·luminació	

artificial	general,	complementada	al	seu	torn	amb	una	localitzada	quan	en	zones	concretes	es	

requereixin	nivells	d'il·luminació	elevats.	

 SERVEIS	HIGIÈNICS	I	LOCALS	DEL	DESCANS	

Els	llocs	de	treball	han	de	complir	les	següents	disposicions:	
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AIGUA	POTABLE	

Els	 llocs	 de	 treball	 disposaran	 d'aigua	 potable	 en	 quantitat	 suficient	 i	 fàcilment	

accessible.	S'evitarà	tota	circumstància	que	possibiliti	la	contaminació	de	l'aigua	potable.	En	les	

fonts	d'aigua	s'indicarà	si	aquesta	és	o	no	potable,	sempre	que	hi	pugui	haver	dubtes	referent	a	

això.	

VESTIDORS,	DUTXES,	LAVABOS	I	EXCUSATS	

Els	llocs	de	treball	disposaran	de	vestidors	quan	els	treballadors	hagin	de	portar	roba	

especial	de	treball	 i	no	se'ls	pugui	demanar,	per	raons	de	salut	o	decòrum,	que	es	canviïn	en	

altres	dependències.	

Els	vestuaris	han	de	tenir	seients	i	d'armaris	o	taquilles	individuals	amb	clau,	que	tindran	

la	capacitat	suficient	per	guardar	roba	i	calçat.	Les	taquilles	per	a	la	roba	de	treball	i	carrer	d'estar	

separats	 quan	 sigui	 necessari	 per	 l'estat	 de	 contaminació,	 brutícia	 o	 humitat	 de	 la	 roba	 de	

treball.	

Quan	els	vestuaris	no	siguin	necessaris,	els	treballadors	han	de	disposar	de	penjadors	o	

armaris	per	col·locar	la	seva	roba.	

Els	 llocs	de	treball	disposaran,	en	 les	proximitats	dels	 llocs	de	treball	 i	dels	vestuaris,	

lavabos	amb	miralls,	lavabos	amb	aigua	corrent,	calenta	si	cal,	sabó	i	tovalloles	individuals	o	un	

altre	sistema	d'assecat	amb	garanties	higièniques.	Disposar	també	de	dutxes	d'aigua	corrent,	

calenta	i	freda,	quan	es	realitzes	habitualment	treballs	bruts,	contaminants	o	que	originin	una	

suor	elevada.	En	aquests	casos,	es	subministraran	als	treballadors	els	mitjans	especials	de	neteja	

que	siguin	necessaris.	

Si	els	locals	de	neteja	i	els	vestuaris	estan	separats,	la	comunicació	entre	tots	dos	ha	de	

ser	fàcil.	

Els	llocs	de	treball	disposaran	de	lavabos,	amb	lavabos,	situats	a	les	proximitats	dels	llocs	

de	treball,	dels	locals	de	descans,	dels	vestuaris	i	dels	locals	de	neteja,	quan	no	estiguin	integrats	

en	aquests	últims.	

Els	vàters	han	de	disposar	de	descàrrega	automàtica	d'aigua	i	paper	higiènic.	En	els	que	

s'utilitzin	per	dones	s'instal·laran	recipients	especials	i	tancats.	Les	cabines	han	de	tenir	portes	

amb	tancament	interior.	

Les	dimensions	de	vestidors,	dels	locals	d'higiene,	així	com	de	les	respectives	dotacions	

de	seients,	taquilles,	penjadors,	lavabos,	dutxes	i	vàters,	han	de	permetre	l'ús	d'aquests	equips	

i	instal·lacions	si	dificultat	o	molèstia,	tenint	en	compte	en	cada	cas	el	nombre	de	treballadors	

que	vagin	a	utilitzar-los	de	forma	simultània.	

Els	 locals,	 instal·lacions	 i	equips	esmentats	en	el	punt	anterior	hauran	de	ser	de	 fàcil	

accés,	adequats	per	al	seu	ús	i	de	característiques	constructives	que	facilitin	la	neteja.	
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Els	 vestuaris,	 els	 d'higiene	 i	 vàters	 han	d'estar	 separats	 per	 a	 homes	 i	 dones	o	 si	 no	

s'haurà	de	preveure	un	ús	separat	dels	mateixos.	No	s'utilitzaran	per	a	usos	diferents	dels	que	

es	troben	destinats.	

LOCALS	DE	DESCANS	

Quan	la	seguretat	o	la	salut	dels	treballadors	ho	exigeixi,	aquests	disposaran	d'un	local	

de	descans	de	fàcil	accés.	

El	 punt	 anterior	 no	 s'aplicarà	 quan	 el	 personal	 treballi	 en	 oficines	 o	 llocs	 de	 treball	

similars	amb	possibilitats	de	descans	equivalents	a	les	pauses.	

Les	dimensions	dels	locals	de	descans	i	la	seva	dotació	de	taules	i	seients	amb	respatller	

han	de	ser	suficients	per	al	nombre	de	treballadors	que	hagin	de	utilitzar-simultàniament.	

Les	treballadores	embarassades	i	mares	durant	la	lactància	han	de	tenir	la	possibilitat	

de	descansar	estirades	en	condicions	adequades.	

Els	llocs	de	treball	on	aquest	sigui	interromput	de	manera	irregular	i	freqüent,	han	de	

disposar	d'espais	on	els	treballadors	puguin	romandre	durant	aquestes	interrupcions,	si	la	seva	

presència	 durant	 les	 mateixes	 pràctiques	 a	 la	 zona	 de	 treball	 suposa	 un	 risc	 per	 a	 la	 seva	

seguretat	salut	o	la	de	tercers.	

Tant	en	 les	 zones	de	descans	 com	en	els	 espais	 esmentats	en	el	 punt	 anterior	 s'han	

d'adaptar	a	 les	mesures	adequades	per	a	 la	protecció	dels	no	 fumadors	contra	 les	molèsties	

originades	pel	fum	de	tabac.	

Quan	hi	hagi	dormitoris	en	el	lloc	de	treball,	aquests	hauran	de	tenir	les	condicions	de	

seguretat	i	salut	exigides	pels	llocs	de	treball	en	el	Real	Decreto	486/1997	i	permetre	el	descans	

del	treballador	adequat.	

LOCALS	PROVISIONALS	I	TREBALLS	A	L'AIRE	LLIURE	

En	els	treballs	a	l'aire	lliure,	quan	la	seguretat	o	la	salut	dels	treballadors	ho	exigeixin,	

aquests	disposaran	d'un	local	de	fàcil	accés.	

En	els	treballs	a	l'aire	lliure	on	no	hi	hagi	aïllament	entre	el	centre	de	treball	i	el	lloc	de	

residència	del	 treballador	que	 impossibiliti	 tornar	cada	dia	a	 la	mateixa,	aquests	 treballadors	

han	de	disposar	d'uns	locals	adequats	destinats	a	dormitoris	i	menjadors.	

Els	dormitoris	i	menjadors	han	de	tenir	les	condicions	necessàries	de	seguretat	i	salut	i	

permetre	el	descans	i	l'alimentació	dels	treballadors	en	condicions	adequades.	
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 INFORMACIÓ	ALS	TREBALLADORS	

L'empresari	ha	de	garantir	que	els	treballadors	i	els	representants	d'aquests	rebin	una	

informació	adequada	sobre	les	mesures	de	prevenció	i	protecció	sobre	els	riscos	originats	en	els	

espais	de	treball	que	hagin	d'adoptar	seguint	el	Real	Decreto	exposat	en	aquest	capítol.	

5.12. PROTECCIÓ	CONTRA	INCENDIS	

La	finalitat	d'aquest	apartat	és	establir	les	mesures	a	prendre	perquè	no	es	produeixi	un	

incendi.	En	el	cas	que	s'origini	un	incendi,	es	disposaran	d'unes	pautes	perquè	l'actuació	sigui	de	

manera	ràpida	i	eficaç,	minimitzant	així	els	danys.	

Aquestes	prevencions	i	actuacions	davant	d'un	incendi	tenen	com	a	objectiu	principal	

evitar	la	pèrdua	de	les	vides	del	personal	de	la	planta,	o	tota	persona	que	es	trobi	en	el	recinte	

en	el	moment	de	l'incendi.	Així	també,	es	pretén	minimitzar	els	danys	estructurals,	aconseguint	

així	que	 les	pèrdues	econòmiques	no	siguin	elevades	 i	que	 la	planta	torni	a	 funcionar	el	més	

aviat	possible.	

Les	mesures	contra	incendis	implementades	a	la	planta	de	producció	d’àcid	fòrmic	es	

van	realitzar	d'acord	al	definit	en	el	Real	Decreto	2267/2004,	de	3	de	desembre,	pel	qual	s'aprova	

el	Reglament	de	seguretat	contra	incendis	en	els	establiments	industrials.	

Aquest	reglament	s'aplicarà,	amb	caràcter	complementari,	a	les	mesures	de	protecció	

contra	incendis	establertes	en	les	disposicions	vigents	que	regulen	activitats	industrials	en	els	

aspectes	no	previstos	en	elles,	les	quals	seran	de	completa	aplicació	al	seu	camp.	

En	 aquest	 sentit,	 es	 considera	 que	 les	 disposicions	 de	 la	 instrucció	 tècnica	

complementària	MIE	APQ-1	del	Reglament	d'emmagatzematge	de	productes	químics,	són	de	

completa	aplicació	per	al	compliment	dels	requisits	de	seguretat	contra	incendis.	

 CLASSIFICACIÓ	DELS	INCENDIS	

Els	incendis	es	poden	classificar	en	sis	classes:	Classe	A,	B,	C,	D,	E	i	K.	Per	poder	extingir	

cada	un	dels	incendis	corresponent	a	cada	casi	ha	tres	mètodes	o	principis	d'extinció:	retirada	

del	material	 (es	 retira	el	 combustible	 ),	 refredament	 (s'elimina	 calor)	 i	 ofegaments	 (es	 retira	

l'oxigen).	

A	continuació	es	realitza	una	breu	explicació	de	la	classificació	dels	incendis	i	 la,	o	els	

principis,	en	cas	de	poder	emprar-se	més	d'un,	per	extingir	cada	un	dels	tipus	d'incendi.	

CLASSE	A	

	El	foc	és	originat	per	combustibles	sòlids,	de	difícil	combustió,	que	deixen	cendres	al	

cremar.	Per	extingir	el	foc	d'aquest	tipus	d'incendi	s'utilitza	el	principi	de	refredament.	A	aquesta	

classe	d'incendis	pertanyen	la	fusta,	tèxtils,	escombraries,	papers,	palla	i	altres.	
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CLASSE	B	

L'incendi	és	produït	en	líquids	inflamables	o	sòlids	liquats.	El	mètode	més	apropiat	per	

a	 l'extinció	 d'aquest	 tipus	 de	 foc	 és	 el	 principi	 d'ofegaments.	 Pertanyen	 a	 aquesta	 classe	

d'incendis	la	gasolina,	olis,	pintures	i	derivats	del	petroli.	

CLASSE	C	

El	foc	és	originat	per	combustibles	gasós.	El	principi	d'extinció	d'aquest	tipus	d'incendi	

és	el	d'ofegament.	Una	altra	manera	d'apagar	un	foc	d'aquesta	classe	és	eliminar	la	sortida	del	

gas.	Són	incendis	de	classe	C	els	gasos	com	el	propà,	i	les	pólvores	químics.	

CLASSE	D	

Són	 focs	 de	 classe	 D	 aquells	 ocasionats	 per	 certs	 productes	 químics	 o	 per	 metalls	

combustibles.	El	sistema	d'extinció	depèn	del	combustible.	Pertanyen	a	aquesta	classe	el	sodi,	

potassi,	liti	i	altres.	

CLASSE	E:		

Aquest	tipus	de	foc,	també	anomenat:	Focs	elèctrics,	són	els	que	s'originen	en	presència	

de	tensió	elèctrica	(25	V)	o	en	instal·lacions	o	equips	elèctrics	i	en	els	quals	estan	implicats	els	

materials	de	les	classes	A	o	B.	per	poder	apagar	els	focs	de	classe	e,	primerament	s'ha	de	de	

tallar	 el	 subministrament	 elèctric	 i	 seguidament	 es	 procedeix	 a	 apagar	 amb	 extintors	 per	

sufocació	amb	agents	no	conductors.	

CLASSE	K	

Els	incendis	de	classe	K	es	caracteritzen	per	la	implicació	de	vegetals	o	greixos	animals	

no	saturats.	

A	 la	 planta	 de	 producció	 d’àcid	 fòrmic	 es	 treballa	 amb	 combustibles	 i	 substàncies	

inflamables,	líquids	i	gasos,	és	per	això	que	es	podran	donar	tres	tipus	d'incendi:	B,	C	i	E.	

 CLASSIFICACIÓ	DE	LES	ÀREES	

La	classificació	de	 les	àrees	segons	el	 risc	d'incendis	de	 la	planta	de	producció	d’àcid	

formis		es	realitza	seguint	el	Real	Decreto	2267/2004.	

La	 classificació	 de	 les	 àrees	 s'estableix	 en	 funció	 del	 perill	 que	 presentin	 segons	 la	

configuració	i	ubicació	d'aquestes	en	l'entorn.	

D'acord	 al	 que	 disposa	 el	Real	 Decreto	 2267/2004,	 la	 configuració	 dels	 establiments	

industrials	es	pot	reduir	a	dos	tipus:	ubicats	en	un	edifici	o	a	l'aire	lliure.	S'entén	per	establiment	

industrial	al	conjunt	d'edificis,	edifici,	zona	d'aquest,	instal·lació	o	espai	obert	d'ús	industrial	o	

magatzem.	
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5.12.2.1. Establiments	industrials	ubicats	en	un	edifici		

Els	edificis	industrials	que	ubicats	en	un	edifici	poden	ser	de	tres	tipus:	A,	B	o	C.	

TIPUS	A	

La	zona	ocupa	parcialment	un	edifici	que	té,	a	més,	altres	establiments	o	àrees.	Aquestes	

altres	zones	poden	tenir	ús	industrial	o	no.	

TIPUS	B		

L'establiment	 industrial	 ocupa	 íntegrament	 un	 edifici	 adossat	 a	 un	 altre	 edifici.	 Així	

també,	són	de	tipus	B	aquells	establiments	industrials	que	es	trobin	a	una	distància	inferior	a	

tres	metre	d'un	altre	edifici.	

TIPUS	C		

L'establiment	industrial	ocupa	totalment	un	edifici,	o	diversos,	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.	

5.12.2.2. Establiments	industrials	ubicats	a	l’aire	lliure	

TIPUS	D	

L’establiment	 industrial	ocupa	un	espai	 cobert,	o	que	pot	estar	a	un	espai	 totalment	

cobert,	les	façanes	no	tenen	en	la	seva	totalitat	de	tancament	lateral.	

TIPUS	E	

L'establiment	industrial	ocupa	un	espai	obert	que	pot	estar	cobert	fins	a	un	50	per	cent	

de	la	seva	superfície,	alguna	de	les	façanes	en	la	part	coberta	manca	totalment	de	tancament	

lateral.	

A	la	Taula	5-22,	es	mostra	la	classificació	de	les	àrees	de	la	planta	segons	la	configuració	

i	ubicació	d'aquestes	d'acord	en	l'entorn.	
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Taula	5-22	Classificació	de	les	àrees	segons	la	configuració	de	l’entorn	

ZONA	 DESCRIPCIÓ	 TIPUS	

A-100	 Emmagatzematge	matèria	prima	 E	

A-200	 Reacció	carbonilació	 C	

A-300	 Purificació	formiat	de	metil	 C	

A-400	 Reacció	hidròlisi	 C	

A-500	 Purificació	àcid	fòrmic	 C	

A-600	 Emmagatzematge	producte	àcid	fòrmic	 E	

A-700	 Tractament	de	residus	 D	

A-800	 Serveis	de	planta/transformador	elèctric	 D	

A-900	 Oficines/menjador/pàrquing	 C	

A-1000	 Laboratoris/sala	de	control	 C	

A-1100	 Ampliacions	 C	

Per	conèixer	el	nivell	de	risc	de	cada	zona,	un	cop	classificades	d'acord	a	la	seva	ubicació,	

es	calcula	la	densitat	de	càrrega.	El	càlcul	de	la	densitat	de	càrrega	de	foc	es	realitzarà	en	5.12.3	
NIVELL	DE	RISC	INTRÍNSEC	I	DENSITAT	DE	CÀRREGA	DEL	FOC.	

Es	consideren	"sectors	d'incendi"	a	les	zones	de	tipus	A,	B	i	C,	a	l'espai	de	l'edifici	tancat	

per	 elements	 resistents	 al	 foc	durant	un	determinat	 temps.	 Per	 als	 edificis	 de	 tipus	D	 i	 E	 es	

considera	que	 la	 superfície	que	ocupen	 constitueix	un	 "àrea	d'incendi"	oberta	 i	 definida	per	

perímetre.	

 NIVELL	DE	RISC	INTRÍNSEC	I	DENSITAT	DE	CÀRREGA	DEL	FOC	

La	densitat	de	càrrega	es	calcula	amb	la	finalitat	d'avaluar	el	nivell	de	risc	intrínsec	per	a	

cada	àrea.	Pare	el	càlcul	d'aquest	valor	es	va	seguir	el	procediment	descrit	en	l'article	3	del	Real	
Decreto	2267/2004.	

En	aquest	apartat,	a	manera	d	es	calcula	la	densitat	de	càrrega	de	foc	per	a	les	11	àrees	

del	procés.	Finalment,	es	classificarà	el	nivell	de	risc	intrínsec	de	cada	zona,	incloses	les	que	no	

s'hagin	calculat	en	aquest	apartat.	

El	 càlcul	 de	 la	 densitat	 de	 càrrega	 ponderada	 i	 corregida	 per	 tancs	 de	 zones	

d'emmagatzematges,	que	correspon	a	les	àrees	100	i	600	de	la	planta,	es	realitza	amb	l’equació	

(5-1).	

QR =
TU · WU · XU
Y · Z[ =

\]^_
`a 	

(5-1) 	

On:	

- QS:	 és	 la	 densitat	 de	 càrrega	 del	 foc,	 ponderada	 i	 corregida,	 del	 sector	 o	 àrea	

d’incendi,	
bc[d
ef .	

- Gi:	és	la	massa,	kg.	
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- qi;	és	el	poder	calorífic,	
bc[d
gh .	

- Ci:	és	el	coeficient	adimensional	que	corregeix	el	grau	de	perillositat,	per	inactivació,	

inherent	a	l’activitat	industrial	que	es	desenvolupa	en	el	sector	d’incendi,	producció,	

muntatge,	transformació,	reparació,	emmagatzematge,...	

- A:	 és	 la	 superfície	 construïda	 del	 sector	 d’incendi	 o	 d’àrea	 ocupada	 de	 l’àrea	

d’incendi,	m2.	

- Ra:	és	el	coeficient	que	corregeix	el	grau	de	perillositat	inherent	a	l’activitat	industrial	

desenvolupada.		

Taula	5-23	Densitat	de	càrrega	de	cada	àrea	

ÀREA	 DESCRIPCIÓ	 QS	
bc[d
ef 	 RISC	D’INCENDI	

A-100	 Emmagatzematge	matèria	prima	 <800	 Mig	

A-200	 Reacció	carbonilació	 <800	 Mig	

A-300	 Purificació	formiat	de	metil	 <800	 Mig	

A-400	 Reacció	hidròlisi	 <800	 Mig	

A-500	 Purificació	àcid	fòrmic	 <800	 Mig	

A-600	 Emmagatzematge	producte	àcid	fòrmic	 <800	 Mig	

A-700	 Tractament	de	residus	 <800	 Mig	

A-800	 Serveis	de	planta/transformador	elèctric	 >800	 Alt	

A-900	 Oficines/menjador/pàrquing	 <200	 Baix	

A-1000	 Laboratoris/sala	de	control	 <200	 Baix	

	

 PROTECCIÓ	ACTIVA	

Es	nomenen	una	sèrie	d’agents	per	millorar	la	protecció	contra	incendis.		

5.12.4.1. Agents	extintors	

AIGUA	

Extingeix	els	incendis	per	refredament	polvoritzada.	Aquesta	última	es	pot	utilitzar	en	

focs	de	classe	A	i	B	(en	cas	de	líquids	combustibles	pesats,	com	el	gas-oil),	mentre	que	l'aigua	en	

forma	de	raig	només	es	pot	usar	en	focs	de	classe	A.	

ANHÍDRID	CARBÒNIC	O	CO2	

Utilitzat	com	a	element	de	sufocació	en	els	focs.	Molt	eficaç	si	l'incendi	és	produït	per	

líquids	inflamables	o	en	focs	elèctrics,	ja	que	no	és	conductor	i	no	deixa	residus.	
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POLS	SECA	

Compost	químic	amb	un	agent	hidròfug	i	base	de	bicarbonat	sòdic.	Aquest	tipus	d'agent	

extintor	 actua	 per	 sufocació	 i	 paralització	 de	 la	 reacció	 en	 cadena.	 Avui	 en	 dia,	 s'empren	

principalment	dos	tipus	de	pols	secs:	químic	normal	i	el	polivalent.	Aquest	últim	és	eficaç	per	a	

focs	de	classe	A	ja	que	elimina	la	calor	de	manera	més	eficient	que	la	pols	químic	normal.	El	pols	

seca	normal	té	major	efectivitat	en	focs	de	tipus	B,	C	i	E.	

	

ESCUMA	QUÍMICA	

No	utilitzada	actualment	per	ser	un	agent	conductor	d'electricitat,	per	atacar	als	metalls	

i	per	dissoldre	en	els	alcohols.	

ESCUMA	FÍSICA	

indicada	per	combatre	focs	de	tipus	B,	amb	la	limitació	que	no	s'ha	d'usar	en	conjunt	

amb	l'aigua	ja	que	aquesta	última	trenca	la	mana	d'escuma.	Així	també,	s'accepta	el	seu	ús	en	

focs	de	tipus	A,	deixant	que	la	manta	d'escuma	romangui	durant	un	període	considerable.	

SUBSTITUT	D'HALONS	

Actuen	com	paralitzadors	de	la	reacció.	Els	substituts	d'halons	són	apropiats	per	apagar	

focs	 elèctrics.	 Per	 focs	 de	 classe	 A	 i	 B,	 els	 substituts	 d'halons	 estan	 acceptats	 com	 a	 agents	

extintors.		

A	continuació	es	presenta	una	Taula	5-24	descriptiva,	amb	el	tipus	d'agent	extintor	a	

utilitzar	d'acord	a	la	classe	del	foc.	
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Taula	5-24	Taula	dels	agents	extintors	

	

	

5.12.4.2. Protecció	amb	aigua	

En	aquest	apartat	es	calcularan	les	necessitats	d’aigua	per	contenir	un	foc,	en	funció	de	

la	perillositat	que	es	tingui	en	cada	zona	de	la	planta.		

Primerament,	 es	 realitzarà	 el	 càlcul	 per	 a	 les	 zones	 d’emmagatzematge	 de	matèries	

primeres	i	de	producte,	en	les	que	es	disposarà	d’hidratants.	Seguidament,	es	procedirà	al	càlcul	

de	l’aigua	necessària	i	per	últim,	es	calcularà	les	dimensions	que	han	de	tenir	les	piscines	contra	

incendis	per	abastir	totes	les	àrees	i	zones	en	cas	de	que	hi	hagués	un	incendi.		

NECESSITATS	D’AIGUA	DE	LES	ZONES	A-100	I	A-600	

Segons	el	Real	Decreto	379/2001,	es	tindran	que	refredar,	a	més	del	tanc	d’incendis,	els	

recipients	situats	a	menys	de	30	metres	de	les	parets	del	tanc	incendiat.	Per	al	càlcul	de	l’aigua	

necessària	es	té	en	compte	que,	segons	el	recipient	incendiat,	es	necessita	un	cabal	de	0,18	m3/h	

per	m2	de	superfície	de	recipient.		

	

	

	

AGENT	

EXTINTOR	
CLASSE	A	 CLASSE	B	 CLASSE	C	 CLASSE	D	 CLASSE	E	

Aigua	

polvoritzada	
Excel·lent	

Combustible	en	

líquids	no	solubles	

en	aigua	

Nul	 Nul	 Perillós	

Aigua	a	raig	 Bo	 Nul	 Nul	 Nul	 Molt	perillós	

Anhídrid	

carbònic	

1.	Acceptable	

2.	Focs	petits	

1.	Acceptable	

2.	Focs	petits	
Nul	 Nul	 Bo	

Espuma	física	 Bo	

1.	Bo.	

2.	No	usar	en	líquids	

solubles	en	aigua	

Nul	 Nul	 Perillós	

Pols	sec	normal	
1.	Acceptable	

2.	Focs	petits	
Bo	 Bo	 Nul	 Bo	

Pols	sec	

polivalent	
Bo	 Bo	 Bo	 Nul	 Tensions	<1000V	

Pols	sec	especial	

per	a	metalls	
Nul	 Nul	 Nul	 Bo	 Nul	

Substituïts	

d’Halons	

1.	Acceptable	

2.	Focs	petits	

1.	Acceptable	

2.	Focs	petits	
Nul	 Nul	 Bo	
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Taula	5-25	Cabal	d’aigua	necessari	per	a	refredar	

	

El	 volum	 d’aigua	 necessari	 per	 subministrar	 aquest	 cabal	 tenint	 en	 compte	 que	 el	

subministrament	serà	de	3	hores,	és	de:	

jeílUe = 220,97`
m

ℎ · 3ℎ = 662,9	`m = 665`m	

D’acord	amb	el	Real	Decreto	241/2004,	s’instal·laran	hidrants	de	100mm	de	diàmetre,	

4	polzades	i	una	capacitat	de	1000	L/min	(60m3/h)	i	una	longitud	de	20	metres,	cada	hidrant.	

Així,	 si	un	hidratant	pot	 subministrar	60m3/h,	es	necessitaran	4	hidrants	per	cobrir	 totes	 les	

necessitats	de	la	planta	i	col·locats	a	una	distància	de	un	radi	de	40	metres	entre	ells.		

Existeixen	 dos	 tipus	 de	 boques	 d’incendi	 equipades,	 la	 de	 25mm	 i	 la	 de	 45mm.	 La	

primera	té	25mm	de	diàmetre	i	té	una	mànega	de	20	metres	amb	un	cabal	de	100	L/min	i	 la	

segona	té	45mm	de	diàmetre	i	té	una	mànega	de	20	metres	amb	un	cabal	de	200	L/min.	La	que	

s’utilitza	a	la	planta	és	la	primera,	la	de	25mm.		

PISCINA	CONTRA	INCENDIS	

Un	cop	calculades	 les	necessitats	d'aigua	per	a	 la	planta,	es	procedeix	al	 càlcul	de	 la	

piscina	contra	incendis	que	es	necessitarà	instal·lar	per	poder	tenir	un	subministrament	correcte	

d'aigua	en	cas	que	es	produís	un	incendi.	

j = o
4 · p

a · q → p = 4 · j
q · o =

4 · 665`m

4` · o = 15`	

Així	doncs,	les	dimensions	de	la	piscina	serà	de	15	metres	de	diàmetre	i	4	d’alçada.		

BOMBA	CONTRA	INCENDIS	

El	 servei	 d’aigua	 contra	 incendis	 és	 el	 conjunt	 d’equips	 encarregats	 d’abastir	 les	

necessitats	d’aigua	en	cas	d’un	incendi	en	qualsevol	indret	de	la	planta	a	tots	els	equips	contra	

incendis	com	són	ruixadors,	boques	d’incendis	i	hidrants	del	complex.	

CUBETA	 SUPERFÍCIE	TOTAL	(m2)	 CABAL	D’AIGUA	NECESSARIA	(m3/h)	

Aigua	 128,4	 23,11	

Alcohol	benzílic	 158,9	 28,60	

Monòxid	de	carboni	 312,8	 56,30	

Metanol	 252,8	 45,50	

Metòxid	de	potassi	(30%)	 88,19	 15,87	

Àcid	fòrmic	 286,6	 51,59	

TOTAL	 	 220,97	
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Esta	prevista	de	la	connexió	a	la	xarxa	d’aigües	i,	en	cas	de	necessitar	un	cabal	d’aigua	

major,	 es	 tindrà	 una	 connexió	 a	 una	 balsa	 de	 reserva.	 També	 es	 necessària	 una	 estació	 de	

bombeig	per	moure	tot	el	cabal	d’aigua	necessari	i	proporcionar-lo	a	alta	pressió	per	combatre	

el	foc.	

Per	 major	 seguretat,	 l’estació	 de	 bombeig	 ha	 de	 constar	 amb	 dues	 bombes	 d’igual	

potencia	 capaces	 de	moure	 tot	 el	 cabal	 d’aigua	 necessari	 individualment,	 es	 té	 una	 bomba	

d’electricitat	i	una	altra	amb	una	diferent	font	d’energia	per,	en	cas	d’apagada	elèctrica,	pugui	

haver	una	bomba	en	funcionament	donant	el	cabal	d’aigua	per	fer	front	a	l’incendi.	

5.12.4.3. Protecció	amb	extintors	

Es	situaran	extintors	 i	regants	en	les	zones	restants	de	la	planta	que	es	considerin	de	

baix	 risc.	D'acord	al	Real	Decreto,	 es	necessita	 instal·lar	un	extintor	 cada	200	metres,	 com	a	

mínim.	

Els	extintors	no	superen	els	15	m	de	distància	entre	ells,	i	estan	repartits	al	llarg	de	la	

planta	de	manera	que	la	seva	localització	i	accessibilitat	sigui	fàcil.	

A	l'àrea	800	en	el	qual	es	troba	el	transformador	elèctric,	s'utilitzaran	extintors	de	diòxid	

de	carboni	de	5	kg	cadascun,	ja	que	no	malmeten	l'equip	i	no	són	conductors	de	l'electricitat.	

Per	a	la	resta	de	les	àrees,	es	col·locaran	extintors	de	pols	i	d’escuma,	segons	el	compostos	que	

s’hi	trobin.	
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FULL	D’ESPECIFICACIONS	DE	L’EXTINTOR	DE	CO2	

	

	

	

	



PLANTA	DE	PRODUCCIÓ	D’ÀCID	FÒRMIC	
CAPÍTOL	5	–	SEGURETAT	I	HIGIENE	

SEGURETAT	I	HIGIENE						119	

	

	

	

	

	



PLANTA	DE	PRODUCCIÓ	D’ÀCID	FÒRMIC	
CAPÍTOL	5	–	SEGURETAT	I	HIGIENE	

SEGURETAT	I	HIGIENE						120	

FULL	D’ESPECIFICACIONS	DE	L’EXTINTOR	D’ESPUMA	
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FULL	D’ESPECIFICACIONS	DE	L’EXTINTOR	DE	POLS	
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5.12.4.4. Bomba	contra	incendis	

A	part	dels	 sistemes	 contra	 incendis	esmentats,	 la	planta	de	producció	d’àcid	 fòrmic	

també	disposarà	d’una	bomba	contra	incendis	per	poder	proporcional	el	cabal	d’aigua	necessari	

en	cas	d’incendi.		

El	 servei	 d’aigua	 contra	 incendis	 és	 el	 conjunt	 d’equips	 encarregats	 d’abastir	 les	

necessitats	d’aigua	en	cas	d’un	incendi	en	qualsevol	indret	de	la	planta	a	tots	els	equips	contra	

incendis	com	són	ruixadors,	boques	d’incendis	i	hidrants	del	complex.	

Esta	prevista	de	la	connexió	a	la	xarxa	d’aigües	i,	en	cas	de	necessitar	un	cabal	d’aigua	

major,	 es	 tindrà	 una	 connexió	 a	 una	 balsa	 de	 reserva.	 També	 es	 necessària	 una	 estació	 de	

bombeig	per	moure	tot	el	cabal	d’aigua	necessari	i	proporcionar-lo	a	alta	pressió	per	combatre	

el	foc.	

Per	 major	 seguretat,	 l’estació	 de	 bombeig	 ha	 de	 constar	 amb	 dues	 bombes	 d’igual	

potencia	 capaces	 de	moure	 tot	 el	 cabal	 d’aigua	 necessari	 individualment,	 es	 té	 una	 bomba	

d’electricitat	i	una	altra	amb	una	diferent	font	d’energia	per,	en	cas	d’apagada	elèctrica,	pugui	

haver	una	bomba	en	funcionament	donant	el	cabal	d’aigua	per	fer	front	a	l’incendi.	
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5.12.4.5. Detectors	d’incendis	

La	planta	de	producció	d’àcid	fòrmic	disposarà	de	detectors	automàtics	d'incendi	per	

disminuir	el	risc,	o	els	danys,	de	foc.	

Els	 detectors	 automàtics	 controlen	 una	 o	 diverses	 característiques	 del	 foc	 (calor,	

radiació,	fum).	Aquests	es	componen	bàsicament	de:	cap	detectora,	central	de	senyals	i	alarma.	

Els	detectors	d'incendi	automàtics	poden	ser	de	cinc	tipus,	d'acord	amb	la	característica	del	foc	

a	la	qual	atac:	de	flames,	de	calor	i	de	fums.	

De	 flames:	Aquest	 tipus	de	detector	mesura	 la	 radiació	que	es	desprèn	el	 foc	en	un	

incendi:	ultraviolada,	radiació	 infraroja,	o	una	combinació	d'ambdues.	Si	 la	radiació	emesa	és	

més	gran	que	la	permesa,	la	cèl·lula	fotovoltaica	rep	aquest	valor	i	s'activa	l'alarma.	

Els	 detectors	 de	 flama	 tenen	 una	 resposta	 més	 ràpida	 que	 els	 de	 calor	 o	 fum.	 Els	

detectors	de	flama	no	necessiten	ser	instal·lats	en	sostres	ja	que	funcionen	per	radiació	i	han	de	

tenir	una	línia	visual	totalment	lliure	fins	a	la	zona	a	protegir.	

Els	 detectors	 de	 flama	 són	 aconsellables	 per	 a	 usos	 en	 aplicacions	 com	vigilància	 de	

zones	d'emmagatzematge	o	en	zones	en	que	l'incendi	es	pot	propagar	amb	facilitat	i	rapidesa:	

bombes,	 vàlvules	 o	 canonades	 que	 continguin	 combustibles	 líquids	 o	 zones	 amb	 materials	

combustibles.	

De	calor:	En	general,	solen	ser	els	menys	sensibles	de	tots	els	detectors	disponibles.	Hi	

ha	 dos	 tipus,	 principalment,	 d'acord	 amb	 la	 resposta	 d'aquests:	 termostàtiques	 i	

Termovelocímetro.	Els	termostàtics	tenen	fixada	una	temperatura	per	a	la	qual	activen	l'alarma.	

Els	 termovelocímetres	 són	 sensibles	 a	 l'augment	 de	 temperatura.	 Quan	 l'augment	 de	

temperatura	per	unitat	de	temps	excedeix	el	valor	màxim	permès,	el	detector	activa	l'alarma.	

Els	 detectors	 de	 calor	 amb	 resposta	 termovelocímetra	 són	 més	 adequats	 per	 a	 quan	 la	

temperatura	 de	 l'ambient	 no	 fluctuï	 de	manera	 brusca.	 Els	 de	 resposta	 termostàtica,	 però,	

s'aconsellen	 quan	 aquesta	 temperatura	 varia	 molt	 en	 un	 període	 de	 temps	 curt.	 Un	 dels	

avantatges	dels	detectors	de	calor	és	la	seva	resistència	a	condicions	mediambientals	adverses;	

Tenen	major	resistència	que	els	altres	detectors.	Necessiten	estar	instal·lats	en	sostres.	

De	 fums:	 Existeixen	 de	 dos	 tipus,	 per	 ionització	 i	 per	 difusió	 de	 llum.	 Els	 primers	

funcionen	 per	 ionització	 de	 l'aire	 dins	 d'unes	 càmeres.	 Aquest	 mètode	 fa	 que	 l'aire	 sigui	

conductor,	 i	 si	 hi	 ha	 fum,	 aquest	 últim	 farà	 variar	 la	 conductivitat	 de	 l'aire.	 En	 variar	 la	

conductivitat,	s'emet	un	senyal	que	activa	l'alarma.	

Els	detectors	de	fum	per	difusió	de	llum	es	basen	en	el	mesurament	de	la	concentració	

de	fums	en	l'ambient	mitjançant	cèl·lules	fotoelèctriques,	ia	la	difusió	de	la	llum	a	través	del	fum	

depèn	de	la	concentració	d'aquest	últim.	Es	fa	incidir	llum	amb	un	llum	especial	de	llampades	i	

d'acord	al	senyal	que	rebi	 les	cèl·lules	fotoelèctriques	s'activarà	l'alarma	o	no.	En	general,	els	

detectors	de	fum	tenen	una	resposta	més	ràpida,	tant	els	de	difusió	com	els	de	ionització,	que	

els	de	calor.	La	inconveniència	que	tenen	és	la	seva	tendència	major	a	donar	falses	alarmes,	en	

cas	d'una	mala	instal·lació.	
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D'altra	banda,	no	es	podran	fer	servir	quan	s'hagin	líquids	que	es	cremen	netament,	per	

exemple	l'alcohol,	o	si	el	procés	produís	fums.	

Es	considera	més	apropiat	l'ús	de	detectors	de	flama	per	a	la	planta	de	producció	d’àcid	

fòrmic.	Per	a	l'elecció	del	tipus	de	detector	es	van	tenir	en	compte	els	següents	factors,	d'acord	

amb	la	norma	UNE	23.007-14:	

• Requisits	legislatius.	

• Materials	existents	a	la	zona	i	la	el	foc	que	produirien.	o	Configuració	de	la	zona,	

especialment	l'altura	del	sostre.	

• Efectes	de	climatització	i	/	o	ventilació.	

• Condicions	ambientals	dins	de	locals	vigilats	

• Possibilitats	de	falsa	alarma.	

5.12.4.6. Equips	auxiliars	

A	la	planta	d’àcid	fòrmic	es	disposen	d'equips	auxiliars	com	a	mesura	de	seguretat	per	

al	personal.	A	la	zona	de	càrrega	i	descàrrega	es	troben	els	equips	de	protecció	personal	contra	

incendis:	

• Una	manta	ignífuga.	

• Una	estació	d'aigua	per	a	la	dutxa	i	banyera	d'ulls.	

• Una	màscara	amb	filtres	protectors	especials	per	als	productes	manipulats	en	

aquesta	zona.	

5.12.4.7. Alarmes	

A	les	zones	d'emmagatzematge	de	matèries	primeres	i	productes,	100	i	600,	es	disposen	

de	llocs	d'accionament	d'alarmes;	aquests	llocs	es	troben	situats	a	25	metres	de	distància	dels	

recipients.	

L'alarma	instal·lada	en	aquestes	zones	és	de	tipus	acústica,	amb	un	so	característic	i	únic	

per	a	alarmes	d'emergència.	A	més	d'aquesta	alarma,	s'instal·laran	senyals	visuals	com	a	mesura	

preventiva	i	un	telèfon	amb	l'objectiu	d'estar	comunicat	amb	la	resta	de	zones	de	la	planta,	així	

com	amb	els	serveis	d'auxili	externs.	

5.12.4.8. Sortides	d’emergència	

A	més	de	totes	les	mesures	preses	fins	ara	per	a	la	prevenció	d'incendis,	es	necessita	

instal·lar	sortides	d'emergència	cada	35	metres	quan	 les	zones	tenen	un	risc	de	foc	baix.	Les	

zones	 amb	 un	 nivell	 intrínsec	 alt	 o	 mitjà,	 en	 trobar	 a	 l'aire	 lliure,	 no	 necessitaran	 sortides	

d'emergència,	perquè	no	tenen	sentit	físic.	
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 PROTECCIÓ	PASSIVA	

Les	 mesures	 de	 protecció	 passiva	 tenen	 com	 a	 objectiu	 la	 ràpida	 evacuació	 de	 les	

persones	que	es	trobin	a	l'edifici	en	el	qual	s'ha	produït	l'incendi.	

5.12.5.1. Atmosferes	inerts	

Per	motius	de	seguretat,	a	la	zona	de	càrrega	i	descàrrega	es	treballa	amb	una	atmosfera	

inert.	Aquesta	atmosfera	es	crea	amb	nitrogen,	un	gas	inert.	

El	nitrogen	emprat	per	a	la	sinterització	de	l'àrea	400	(emmagatzematge	de	metanol	i	

metòxid	amb	solució)	el	proveeix	una	empresa	externa,	i	s'encarreguen	que	el	procediment	sigui	

de	forma	segura	i	eficaç.	

5.12.5.2. Cubetes	de	retenció	

Les	cubetes	de	retenció	dels	tancs	es	van	calcular	d'acord	amb	l'article	18	de	la	Norma	

MIE	APQ-1,	en	els	quals	es	clarifica	que	el	volum	de	les	cubetes	ha	de	ser	com	a	mínim	el	volum	

dels	components	que	s'emmagatzemin	els	tancs.	Els	càlculs	realitzats	es	troben	a	l’apartat	11,	

Manual	de	càculs.	

5.13. PLA	D’EMERGÈNCIA	INTERN	

El	 pla	 d'emergència	 intern	 és	 un	 pla	 d'autoprotecció,	 en	 el	 qual	 s'especifiquen	

l'organització,	mesures	 i	procediments	d'actuació	per	prevenir	accidents	de	qualsevol	tipus	o	

limitar	els	danys	estructurals	causats	per	aquests.	Per	a	l'elaboració	del	pla	d'emergència	intern	

(PEI)	de	la	planta,	es	segueixen	les	directrius	del	NTP-791,	Planes	de	emergencia	interiores.	

El	 PEI	 està	 elaborat	 per	 l'industrial	 i	 subjecte	 a	 les	 disposicions	 del	 Real	 Decreto	
948/2005,	pel	qual	s'aproven	mesures	de	control	dels	riscos	 inherents	als	accidents	greus	en	

què	 intervinguin	 substàncies	perilloses.	Aquests	plans	han	de	complir	 les	 funcions	bàsiques	 i	

mínimes	 indicades	 en	 l'article	 7	 del	 Real	 Decreto	 1196/2003	 i	 s'activaran	 en	 funció	 de	 la	
categoria	de	l'accident.	

Les	categories	dels	accidents	en	la	indústria	química	es	classifiquen	en:	

Categoria	 1:	 Aquells	 que	 es	 prevegin	 danys	materials	 a	 la	 zona	 de	 l'accident	 i	 no	 a	

l'exterior	d'aquest.	

Categoria	2:	Aquells	que	es	prevegin	a	més	de	danys	materials,	possibles	víctimes.	Les	

repercussions	exteriors	de	l'accident	es	limiten	a	danys	lleus	i	limitats.	

Categoria	 3:	 Es	 consideren	 accidents	 d'aquesta	 categoria	 a	 aquells	 per	 als	 quals	 es	
prevegi	possibles	víctimes,	danys	materials	greus,	tant	a	la	zona	com	a	l'exterior	d'aquests,	i	de	

manera	extensa.	
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En	els	casos	d'accidents	de	categoria	2	o	3,	a	més	del	PEI,	serà	obligatòria	l'elaboració	i	

activació	d'un	pla	d'emergència	extern	(PEE).	El	PEE	està	elaborat	pels	òrgans	competents	de	les	

comunitats	autònomes	en	col·laboració	amb	l'industrial.	A	continuació,	es	mostra	les	condicions	

d'activació	dels	plans	d'emergència;	Aquesta	figura	va	ser	extreta	del	NTP-791.	

	

Figura	5-15	Condicions	d’activació	dels	plans	d’emergència	

El	 PEI	 de	 la	 planta	 d’àcid	 fòrmic,	 contemplarà	 la	 identificació	 dels	 accidents	 que	

justifiquin	la	seva	activació.	La	identificació	dels	accidents	està	basat	en	un	anàlisi	de	risc	d’acord	

a	la	gravetat	d’afectació	o	l’informe	de	seguretat	quan	procedeixi.	En	ell	es	descriuran	també	els	

criteris	per	a	l’activació	del	pla	i	es	desenvoluparan	els	procediments	organitzatius	i	operatius	

d’actuació	per	a	cada	possible	situació	de	risc.	Es	consideraran	els	procediments	generals,	així	

com	els	específics	amb	mesures	i	recursos	concrets,	per	als	següents	possibles	successos:		

• Incendi.	

• Explosió.	

• Fuga	de	gasos	tòxics.	

• Vessament	incontrolat	de	productes	perillosos.		

	

Figura	5-16	PEI	de	la	planta	d’àcid	fòrmic	
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5.14. PREVENCIÓ	DE	RISCOS	LABORALS	

En	aquest	apartat	es	descriuran	les	mesures	a	prendre	per	controlar	els	riscos	derivats	

de	les	tasques	perilloses	per	a	la	seguretat	i	salut	del	personal	de	la	planta.	

Primerament,	 és	 important	 identificar	 les	 tasques	 que	 suposen	 un	 risc	 per	 als	

treballadors.	Un	cop	establertes	aquestes,	s'implantaran	les	mesures	de	seguretat	adequades	

per	controlar	aquestes	tasques	o	per	a	la	seva	supervisió.	

Aquesta	 reglamentació	 es	 recull	 a	 la	 Ley	 31/1995,	 del	 8	 de	 novembre,	 sobre	 la	

Prevención	de	Riesgos	Laborales,	que	té	com	a	objectiu	de	promoure	la	seguretat	i	la	salut	dels	

treballadors	 que	 es	 trobin	 davant	 d’un	 risc	 en	 el	 seu	 lloc	 de	 treball.	 Aquesta	 prevenció	 ha	

d’integrar-se	al	sistema	general	de	gestió	de	l’empresa.		

 RISCOS	LABORALS	A	L’EMPRESA	

Existeixen	 factors	 que	 ajuden	 a	 classificar	 les	 tasques	 segons	 el	 risc	 que	 suposi	 la	

realització	d’aquesta.	Aquests	factors	poden	ser:	normatives	que	classifiquen	les	tasques	com	

perilloses	 o	 amb	 riscos	 especials,	 estadístiques	 d’accidents	 del	 sector,	 detecció	 de	 riscos	 no	

controlats	durant	l’execució	de	la	tasca,	entre	altres.		

En	termes	generals,	els	principals	riscos	als	que	s’exposen	els	treballadors	de	la	planta	

de	producció	d’àcid	fòrmic	estan	altament	lligats	a	riscos	de	seguretat,	higiènics,	ergonòmics	i	

psicosocials.		

5.14.1.1. Riscos	de	seguretat	

En	 aquest	 apartat	 s’identificaran	 les	 possibles	 fonts	 de	 riscos	 relacionades	 amb	 la	

seguretat	 de	 la	 planta.	 A	 la	 planta	 d’àcid	 fòrmic,	 es	 troben	 els	 següents	 possibles	 accidents	

laborals:	

• Caigudes	del	personal	al	mateix	nivell	a	causa	de	terres	molls.		

• Caigudes	 a	 diferents	 nivells	 per	 operacions	 sobre	 les	 plataformes	 i	 les	

infraestructures	 metàl·liques	 que	 permeten	 arribar	 a	 les	 parts	 superiors	 dels	

equips.	

• Cops	i	talls	per	manipular	les	eines	de	treball	o	elements	tallants.	

• Sobreesforços.	

• Riscos	derivats	de	l’ús	de	maquinaria.	

• Contactes	elèctrics.	

• Incendis.		

5.14.1.2. Riscos	higiènics	

Els	 riscos	 higiènics	 poden	 classificar-se	 en	 tres	 grups:	 contaminants	 químics,	

contaminants	 físics	 i	biològics.	Tots	els	 contaminants	que	puguin	presentar-se	a	 la	planta	de	
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producció	i	que	poden	afectar	al	personal,	es	tractaran	segons	es	marqui	als	Planes	de	Seguridad	
y	Salud	que	es	realitzin	per	a	cada	obra	a	realitzar.	

I. CONTAMINANTS	QUÍMICS	

S’entén	per	contaminants	químics	les	substàncies	que,	en	forma	de	pols,	fum,	gasos	o	

vapors,	s’alliberen	a	l’ambient	de	treball	com	a	conseqüència	de	la	seva	manipulació	o	de	la	seva	

generació	durant	processos	de	treball,	i	que	poden	arribar	a	ocasionar	trastorns	a	la	salut	de	les	

persones	exposades	si	es	troben	en	quantitat	suficient.		

Taula	5-26	Efectes	dels	contaminants	químics	

	

La	 sobreexposició	 a	 contaminants	 químics	 poden	 donar	 lloc	 a	 diferents	 malalties	

professionals,	 per	 això,	 és	 necessari	 conèixer	 les	 concentracions	 d’aquests	 contaminants	 a	

l’ambient	de	treball	i	així,	poder	comparar-les	amb	valors	estàndards	elaborats	per	organismes	

competents,	amb	la	finalitat	de	valorar	la	situació	en	cada	cas.		

Tradicionalment,	els	valors	estàndards	més	usats	per	la	higiene	industrial	a	Espanya	des	

dels	principis	dels	anys	70,	han	estat	els	TLV	(Threshold	Limit	Values)	elaborats	segons	els	criteris	
estadounidenses,	 fixats	 per	 la	 American	 Conference	 of	 Governamental	 Industrial	 Hygienists	
(ACGIH).		

Des	de	finals	dels	anys	90,	com	a	conseqüència	del	desenvolupament	de	les	normatives	

comunitàries	al	respecte,	a	Espanya	s’han	començat	a	usar	preferentment	com	estàndards	els	

valors	 proposats	 per	 el	 INSHT	 a	 les	 seves	Guías	 Técnicas	 corresponents,	 denominats	 Valors	

Límits	Ambientals	o	VLA.	Es	distingirà:	

VLA-ED	(Valors	límit	ambientals	per	a	exposicions	diàries):	valor	mig	de	concentració	

ponderat	 respecte	 a	 8	 hores	 (amb	 independència	 de	 la	 duració	 efectiva	 de	 la	 exposició	 del	

treball	al	contaminant).	Per	sota	del	VLA-ED	es	considera	que	el	treballador	pot	estar	exposat	8	

hores	al	dia,	40	hores	a	la	setmana	durant	tota	la	seva	vida	laboral	 i	post-laboral	sense	sofrir	

efectes	derivats.		

EFECTES	 CARACTERÍSTIQUES	 CONTAMINANTS	

Neumoconiòtic	 Redueix	la	quantitat	d’aire	inhalat	 Silici,	Carboni	i	Amiant	

Corrosiu	 Acció	corrosiva	sobre	els	teixits	 Àcids	i	àlcalis	

Irritant	 Irritació	de	la	pell	o	vies	respiratòries	 Amoníac,	ozó	i	crom	

Sensibilitzant	 Al·lèrgies	en	individus	sensibles:	dermatitis,	etc.	 Ciment	i	pols	de	fusta	

Narcòtic-Anestèsic	 Actua	sobre	el	sistema	nerviós	central	 Solvents	en	general	

Asfixiant	
Simple	 Desplaça	l’oxigen	del	aire	 Diòxid	de	carboni	i	butà	

Químic	 Dificulta	el	transport	d’oxigen	 Monòxid	de	carboni	i	cianurs	

Cancerigen	 Pot	produir	càncer	 Benzè,	amiant	i	arsènic		

Tòxic	sistèmic	 Alteracions	perilloses	en	òrgans	o	sistemes		 Plom,	manganés	i	mercuri	
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VLA-EC	(Valors	límit	ambientals	per	a	exposicions	curtes):	valor	mitjà	de	concentració,	

ponderat	 respecte	 15	 minuts.	 Contempla	 la	 possibilitat	 de	 que	 una	 exposició	 curta	 al	

contaminant	pugui	desencadenar	efectes	perjudicials	per	al	treballador	(el	que	depèn	del	grau	

d’acumulació	de	 la	substancia	a	 l’organisme,	segons	sigui	 la	seva	respectiva	tassa	d’absorció-

eliminació).		

És	important	destacar	que	no	totes	les	substàncies	referenciades	per	l'INSHT	tenen	els	

dos	valors,	VLA-EC	i	VLA-ED.	En	tot	cas,	per	a	una	mateixa	substància,	el	seu	valor	VLA-ED	sempre	

serà	igual	o	menor	que	el	del	seu	VLA-EC.	

Per	a	aquells	casos	en	què	un	contaminant	no	disposi	d'un	VLA-EC	assignat,	s'han	definit	

unes	concentracions	màximes	de	referència.	Es	denominen	Factors	de	Excursió	o	Desviació:	

• Factor	de	5	vegades	VLA-ED:	Valor	que	no	es	pot	sobrepassar	en	cap	moment,	al	

llarg	de	tota	la	jornada	de	treball.	

• Factor	de	3	vegades	VLA-ED:	Valor	que	no	ha	de	sobrepassar	al	llarg	de	la	jornada	

laboral	en	un	total	de	30	minuts.	Poden	produir-se	una	o	diverses	exposicions	per	

sobre	d'aquesta	concentració	al	llarg	de	la	jornada,	però	mai	han	de	superar	els	30	

minuts	diaris.	

És	important	tenir	en	compte	que	els	valors	VLA	s'estableixen	prenent	exclusivament	en	

consideració	 la	 via	 respiratòria	 com	 a	 forma	 d'entrada	 a	 l'organisme.	 No	 obstant	 això,	

s'assenyalen	aquells	contaminants	amb	capacitat	de	penetrar	en	l'organisme	a	través	de	la	pell,	

per	mitjà	de	la	nota	''via	dèrmica".	

MESURES	PREVENTIVES	GENERALS	

Els	recipients	que	continguin	productes	químics	han	d’estar	correctament	etiquetats	i	

han	de	conservar	aquesta	senyalització.		

• S’ha	 d’informar	 i	 formar	 als	 treballadors	 exposats	 sobre	 els	 riscos	 laborals	 que	

suposen	els	contaminants	químics	presents	i	les	mesures	de	seguretat	a	adoptar.	

• S’efectuaran	mesures	ambientals	dels	contaminants	químics	presents	a	l’ambient	

per	controlar	el	seu	nivell.		

• Es	 realitzaran	 reconeixements	mèdics	específics,	 tan	 inicials	com	periòdics,	dels	

treballadors	exposats	a	contaminants	químics.		

• S’ha	de	 conscienciar	 als	 treballadors	 exposats	 sobre	 la	necessitat	 d’extremar	 la	

higiene	personal	(rentar-se	abans	de	menjar,	beure	o	fumar,	dutxar-se	al	acabar	la	

jornada,	mantenir	separades	les	robes	de	treball	i	de	carrer,...).	

• Es	 prohibirà	 fumar,	 beure	 o	 menjar	 a	 les	 zones	 on	 pugui	 existir	 contaminants	

químics,	habilitant-se	unes	zones	especifiques	per	a	això.		

• A	 més,	 per	 a	 reduir	 l’exposició	 a	 nivells	 suficientment	 baixos,	 s’hauran	

d’emprendre	les	accions	preventives	necessàries	sobre	el	focus	d’emissió,	el	medi	

de	difusió	i	el	receptor,	en	aquest	ordre	de	prioritats.		
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ACCIONS	POSSIBLES	SOBRE	EL	FOCUS	D’EMISSIÓ	

• Substituir	els	productes	nocius	per	a	la	salut	per	altres	menys	agressius,	sempre	

que	això	sigui	tècnicament	factible.	

• Automatitzar	o	introduir	modificacions	en	el	procés	productiu	actual	i	substituir-

lo	per	un	altre	menys	perillós.	

• Recloure	o	aïllar	els	processos	contaminants	en	 locals	allunyats	de	 les	zones	de	

treball,	dotant-los	de	ventilació	suficient,	ja	que	convé	saber	que	un	dels	mètodes	

preventius	més	eficaços	per	combatre	la	contaminació	química	és	la	ventilació,	ja	

que	elimina	l'aire	contaminat	d'un	lloc	de	treball,	substituint-lo	per	aire	fresc.		

• Instal·lar	 sistemes	 d'extracció	 localitzada	 que	 asseguren	 la	 captació	 del	

contaminant	en	el	punt	d'emissió,	evitant	el	seu	pas	a	l'ambient.	

ACCIONS	POSSIBLES	SOBRE	EL	MEDI	DE	DIFUSIÓ	

• Netejar	els	llocs	de	treball	després	de	cada	torn,	establint	un	programa	de	neteja	

periòdica	dels	locals.	

• Instal·lar	sistemes	de	ventilació	general	dels	 locals	de	 treball	que	assegurin	una	

suficient	renovació	de	l'aire.	

• Augmentar	la	distància	entre	el	focus	d'emissió	i	les	persones	receptores.	Accions	

possibles	sobre	el	receptor	

• Aquestes	accions	només	estan	 justificades	quan	 les	anteriors	 són	 impossibles	o	

insuficients.	

• Quan	no	sigui	possible	reduir	la	concentració	de	contaminants	en	el	lloc	de	treball,	

s'ha	de	limitar	tot	el	possible	el	temps	d'exposició,	establint	rotació	del	personal	si	

fos	necessari.	

• En	 determinats	 casos,	 és	 possible	 aïllar	 el	 treballador	 a	 l'interior	 de	 cabines	

dotades	d'aire	condicionat	convenientment	filtrat,	des	d'on	es	pugui	controlar	el	

procés	a	distància.	

• Si	 no	 és	 possible	 reduir	 d'una	 altra	manera	 el	 nivell	 d'exposició,	 o	 si	 es	 tracta	

d'exposicions	 esporàdiques	 o	 de	 curta	 durada,	 s'utilitzaran	 equips	 de	protecció	

individual	adequats	(màscares,	guants,	etc.),	i	els	treballadors	conèixer	les	normes	

d'ús	i	conservació	d'aquests	equips.	

	

II. CONTAMINANTS	FÍSICS	

Poden	provocar	un	risc	de	malaltia	personal	i	per	tant,	també	és	un	factor	nociu	present	

al	lloc	del	treball	i	que	pot	portar	a	una	incapacitat	per	desenvolupar	aquest.		

SOROLL	

El	 soroll	 comporta	 un	 risc	 permanent	 per	 a	 la	 salut	 dels	 treballadors.	 Als	 ambients	

industrials	el	soroll	acostuma	a	ser	elevat	i	molest	a	la	vegada	i	és	una	de	les	causes	principals	

de	lesions.	
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L’exposició	 perllongada	 al	 soroll	 té	 associats	 diferents	malalties	 professionals	 que	 es	

manifesten	de	les	següents	maneres:	

• Disminució	de	la	capacitat	auditiva	(hipoacúsia),	derivada	de	la	exposició	a	nivell	

elevats	de	soroll	durant	llargs	períodes	de	temps.	

• Pèrdua	 total	 de	 la	 capacitat	 d’audició	 provocada	 per	 sorolls	 d’impacte	 o	

explosions.		

El	Real	Decreto	286/2006,	sobre	la	protecció	de	la	salut	i	la	seguretat	dels	treballadors	
contra	els	riscos	relacionats	amb	l'exposició	al	soroll	durant	el	treball,	estableix	les	obligacions	

que	han	de	complir	empresaris	i	treballadors	per	evitar	els	danys	produïts	pel	soroll.	

El	quadre	que	es	mostra	a	continuació	resumeix	aquestes	obligacions:	

Taula	5-27	Obligacions	per	a	evitar	perills	produïts	pel	soroll	

	

Per	avaluar	el	valor	límit	d'exposició	al	soroll	(87	dBA,	140dBC	pic),	es	tindrà	en	compte	

l'atenuació	obtinguda	amb	els	protectors	auditius	usats.	Per	determinar	els	valors	 superior	 /	

inferior	 que	 donen	 lloc	 a	 acció	 per	 part	 de	 l'empresari,	 no	 es	 consideren,	 per	 contra,	 les	

atenuacions	obtingudes	mitjançant	l'ús	de	proteccions	auditives.	

PROTECCIÓ	DELS	TREBALLADORS	FRONT	AL	SOROLL	

Per	 disminuir	 el	 soroll	 a	 les	 empreses	 poden	 adoptar	 mesures	 de	 tipus	 tècnic	 o	

organitzatiu.	

• Les	mesures	de	tipus	tècnic	van	encaminades	a	correcte	disseny	de	la	maquinària	

o	l'aïllament	o	encerclament	de	la	maquinària	sorollosa.	

• Els	treballadors	hauran	d'utilitzar	protecció	personal	sempre	que	no	sigui	possible	

aplicar	les	mesures	anteriors,	sent	el	seu	ús	obligatori	per	a	tots	els	treballadors	

per	sobre	de	85	dBA	(pic>	137	dBC),	o	quan	el	Servei	de	Vigilància	de	la	Salut	així	

ho	disposi	per	cada	treballador	en	particular.	

• Les	 mesures	 de	 tipus	 organitzatiu	 tracten	 de	 reduir	 el	 nivell	 d'exposició	 dels	

treballadors	al	soroll,	disminuint	el	temps	d'exposició	d'aquests	al	mateix.	

• S'haurà	d'actuar	sobre	l'organització	del	treball	canviant,	si	cal,	els	torns	de	treball	

o	rotant	al	personal	exposat	al	soroll.	

EXPOSICIÓ	 INFORMAR/FORMAR	 CONTROL	MÈDIC	 US	DE	PROTECCIÓ	 MEDICIONS	 SENYALITZACIÓ	

Exposició>87	
(Pic>140dBC)	

Sí	 Cada	3	anys	 Obligatori	 Cada	any	 Sí	

Exposició>85	
(Pic>137dBC)	

Sí	 Cada	3	anys	 Obligatori	 Cada	any	 Sí	

Exposició>80	
(Pic>135dBC)	

Sí	 Cada	5	anys	 Aconsellable	 Cada	3	anys	 Sí	
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• Cal	tenir	en	compte	que	la	reducció	del	nivell	de	soroll	és	molt	més	eficaç	si	s'actua	

sobre	la	font	de	soroll	que	utilitzant	protectors	auditius.	

• Han	 de	 realitzar-audiometries	 periòdiques	 als	 treballadors	 exposats	 al	 soroll	

segons	el	que	indica	el	Real	Decreto	286/2006.	

EQUIPS	DE	PROTECCIÓ	INDIVIDUAL	

Sempre	 han	 d’usar-se	 protectors	 auditius	 adequats	 al	 tipus	 de	 soroll	 existent:	 cascs,	

auriculars,	taps	d’un	sol	us	o	reutilitzables,...		

A	 l’hora	 de	 seleccionar	 els	 protectors	 auditius,	 han	 de	 tenir	 en	 consideració	 que,	

l’atenuació	del	soroll	aconseguit	per	un	protector	auditiu	és	diferent	per	a	cada	freqüència,	per	

això,	s’ha	de	conèixer	l’espectre	de	freqüències	de	soroll	que	volem	protegir.		

Els	protectors	auditius	han	d’estar	convenientment	certificats	(CE)	i	el	treballador	ha	de	

tenir	 els	 més	 adequats.	 Els	 protectors	 personals	 han	 de	 mantenir-se	 en	 correcte	 estat	 de	

conservació	i	han	de	ser	d’ús	individual.		

Exposició	a	vibracions	mecàniques	

El	Real	Decreto	1311/2005	del	4	de	novembre,	sobre	la	protecció	de	la	salut	i	seguretat	

dels	 treballadors	 front	 als	 riscos	derivats	 o	 que	puguin	derivar-se	de	 l’exposició	 a	 vibracions	

mecàniques	divideix	aquestes	en	dos.		

• Vibracions	transmeses	al	sistema	mà-braç.	

• Vibracions	transmeses	al	cos	sencer.		

Els	límits	fixats	per	a	cada	exposició	són	els	següents.		

• Per	a	vibració	transmesa	al	sistema	mà-braç:	

o El	valor	límit	d’exposició	diari	normalitzat	per	a	una	període	de	referència	

de	vuit	hores	es	fixa	en	5	m/s2.		

o El	valor	d’exposició	diari	normalitzat	per	a	un	període	de	referència	de	vuit	

hores	que	dóna	lloc	a	una	acció	es	fixa	en	2,5	m/s2.	

• Per	a	la	vibració	transmesa	al	cos	sencer:	

o El	 valor	 límit	 de	 l’exposició	 diària	 normalitzat	 per	 a	 un	 període	 de	

referència	de	vuit	hores	es	fixa	en	1,15	m/s2.	

o El	valor	d’exposició	diari	normalitzat	per	a	un	període	de	referència	de	vuit	

hores	que	dóna	lloc	a	una	acció	es	fixa	en	0,5	m/s2.	

DETERMINACIÓ	I	AVALUACIÓ	DELS	RISCOS	

L'empresari	ha	de	realitzar	una	avaluació	i,	en	cas	necessari,	el	mesurament	dels	nivells	

de	vibracions	mecàniques	a	què	estiguin	exposats	els	treballadors.	
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Per	avaluar	el	nivell	d'exposició	a	la	vibració	mecànica,	es	pot	recórrer	a	l'observació	dels	

mètodes	de	treball	concrets	i	remetre	a	la	informació	apropiada	sobre	la	magnitud	probable	de	

la	vibració	de	l'equip	o	del	tipus	d'equip	utilitzat	en	les	condicions	concretes	d'utilització,	inclosa	

la	informació	facilitada	pel	fabricant.	

L'empresari,	en	avaluar	els	riscos,	concedirà	particular	atenció	als	següents	aspectes:	

• El	nivell,	el	tipus	i	la	durada	de	l'exposició	a	l'exposició	a	les	vibracions.	

• Els	valors	límit	d'exposició	i	els	valors	d'exposició	que	donen	lloc	a	una	acció.	

• Tots	els	efectes	que	guardin	relació	amb	 la	salut	 i	 la	seguretat	dels	treballadors	

especialment	sensibles	exposats	al	risc.	

• La	 informació	 facilitada	pels	 fabricants	de	 l'equip	de	treball	d'acord	amb	el	que	

disposa	 la	 normativa	 que	 regula	 la	 seguretat	 en	 la	 comercialització	 d'aquests	

equips.	

• L'existència	d'equips	substitutius	concebuts	per	reduir	els	nivells	d'exposició	a	les	

vibracions	mecàniques.	

• La	 informació	 apropiada	 derivada	 de	 la	 vigilància	 de	 la	 salut	 dels	 treballadors	

inclosa	la	informació	cientificotècnica	publicada,	en	la	mesura	que	sigui	possible.	

DISPOSICIONS	ENCAMINADES	A	EVITAR	O	A	REDUIR	L'EXPOSICIÓ	

Tenint	en	compte	els	avenços	tècnics	i	la	disponibilitat	de	mesures	de	control	del	risc	en	

el	seu	origen,	els	riscos	derivats	de	l'exposició	a	vibracions	mecàniques	s'han	d'eliminar	a	l'origen	

o	reduir	al	nivell	més	baix	possible.	Per	a	això	es	recorrerà	a:	

• Altres	mètodes	 de	 treball	 que	 redueixin	 la	 necessitat	 d'exposar-se	 a	 vibracions	

mecàniques.	o	L'elecció	de	l'equip	de	treball	adequat,	ben	dissenyat	des	del	punt	

de	vista	ergonòmic	i	generador	del	menor	nivell	de	vibracions	possible,	tenint	en	

compte	el	treball	al	que	està	destinat.	

• El	subministrament	d'equip	auxiliar	que	redueixi	els	riscos	de	lesió	per	vibracions,	

per	 exemple,	 seients,	 amortidors	 o	 altres	 sistemes	 que	 atenuïn	 eficaçment	 les	

vibracions	transmeses	al	cos	sencer	i	nanses,	mànecs	o	cobertes	que	redueixin	les	

vibracions	transmeses	al	sistema	mà-braç.	

• Guants	anti-vibracions.	

• Programes	apropiats	de	manteniment	dels	equips	de	treball,	del	lloc	de	treball	i	

dels	llocs	de	treball.	

• La	concepció	i	disposició	dels	llocs	i	llocs	de	treball.	

• La	informació	i	formació	adequades	als	treballadors	sobre	el	maneig	correcte	i	en	

forma	segura	de	l'equip	de	treball,	per	així	reduir	al	mínim	l'exposició	a	vibracions	

mecàniques.	

• La	limitació	de	la	durada	i	intensitat	de	l'exposició.			

• Una	ordenació	adequada	del	temps	de	treball.	
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INFORMACIÓ	I	FORMACIÓ	DELS	TREBALLADORS	

Els	treballadors	de	l'empresa	han	de	tenir	una	sèrie	d'informació,	les	quals	evitaran	o	

disminuiran	el	risc	a	la	salut	per	l'exposició	a	les	vibracions	que	es	tinguin	en	el	lloc	de	treball.	A	

més,	aquests	hauran	de	tenir	una	formació	qualificada	i	de	acord	al	treball	a	exercir.	

Per	tant,	se'ls	ha	de	proporcionar	informació	sobre:	

• Les	mesures	 preses	 en	 aplicació	 d'aquest	 Real	Decreto	 per	 eliminar	 o	 reduir	 al	

mínim	els	riscos	derivats	de	la	vibració	mecànica.	

• Els	valors	límit	d'exposició	i	els	valors	d'exposició	que	donen	lloc	a	una	acció.	

• Els	resultats	de	les	avaluacions	i	mesuraments	de	la	vibració	mecànica	efectuades	

i	els	danys	per	a	la	salut	que	podria	comportar	l'equip	de	treball	utilitzat.	

• La	conveniència	i	la	manera	de	detectar	i	informar	sobre	signes	de	danys	per	a	la	

salut.	

• Les	pràctiques	de	treball	segures,	per	reduir	al	mínim	l'exposició	a	les	vibracions	

mecàniques.	

Il·luminació	

La	il·luminació	és	un	dels	factors	que	es	presenten	en	tots	els	ambients	de	treball	i	que,	

per	tant,	contribueixen	a	crear	unes	condicions	més	o	menys	aptes	per	a	 la	realització	de	les	

tasques	que	es	porten	a	terme.	

Una	il·luminació	inadequada	en	el	treball	pot	originar	fatiga	ocular,	cansament,	estrès	i	

accidents.	 A	 més,	 aquesta	 pot	 ser	 causa	 de	 postures	 inadequades	 que	 generen	 alteracions	

múscul-esquelètiques.	

La	 il·luminació	 dels	 llocs	 de	 treball	 ha	 de	 permetre	 que	 els	 treballadors	 disposin	 de	

visibilitat	adequada	per	poder	circular	pels	mateixos	 i	desenvolupar	 les	seves	activitats	sense	

risc	per	a	la	salut	i	seguretat.	Així	també,	aquesta	s'ha	d'adaptar	a	la	característica	de	l'activitat	

efectuada.	

Una	 il·luminació	 inadequada	 és	 sinònim	 d'accident	 ja	 que	 dóna	 lloc	 als	 riscos	 que	 a	

continuació	s'esmenten:	

• Riscos	immediats	associats:	

o Caigudes	al	mateix	nivell.	

o Caigudes	a	diferent	nivell.	

o Cops	contra	objectes	mòbils.	

o Cops	contra	objectes	immòbils.	

• Riscos	relacionats	amb	efectes	fisiològics:	

o Fatiga	visual	o	enlluernaments	per	il·luminació	deficient.	
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D'acord	al	RD	486/1997,	del	14	d'abril,	pel	qual	s'estableixen	les	disposicions	mínimes	

de	seguretat	i	salut	en	els	llocs	de	treball,	s'estableixen	els	nivells	mínims	d'il·luminació	dels	llocs	

de	treball.	

Taula	5-28	Nivells	d’il·luminació	mínims	

	

	

Existeixen	 circumstàncies	 en	 què	 els	 nivells	mínims	 hauran	 de	 duplicar-se.	 Aquestes	

circumstàncies	són	en	àrees	d'ús	general	i	en	vies	de	circulació	que	hi	hagi	riscos	apreciables	de	

caigudes,	 xocs	 o	 un	 altre	 tipus	 d'accident;	 Zones	 on	 es	 realitzin	 tasques	 en	 què	 un	 error	 en	

l'apreciació	visual	durant	la	realització	d'aquesta	suposi	un	perill	(per	al	personal	o	per	a	tercers).	

Amb	la	finalitat	de	facilitar	 la	comprensió	dels	nivells	mínims	d'il·luminació	establerts	

pel	Real	Decreto	ja	esmentat,	es	fa	una	comparació	amb	els	nivells	mínims	recomanats	per	les	

normes	UNE	72-163-84	i	UNE	72-112-85.	

Taula	5-29	Comparació	de	nivells	mínims	d’il·luminació.	

	

A	 més	 de	 l'esmentat	 anteriorment,	 tot	 establiment	 ha	 de	 complir	 unes	 condicions	

referent	a	la	il·luminació.	

	

	

ZONA	DEL	LLOC	DE	TREBALL	 NIVELL	MÍNIM	D’IL·LUMINACIÓ	

Zones	amb	baixes	exigències	visuals	 100	

Zones	amb	moderades	exigències	visuals	 200	

Zones	amb	altes	exigències	visuals	 500	

Zones	amb	molt	altes	exigències	visuals	 1000	

Àrees	o	locals	d’ús	ocasional	 50	

Àrees	o	locals	d’ús	habitual	 100	

Vies	de	circulació	d’ús	comercial	 25	

Vies	de	circulació	d’ús	habitual	 50	

REAL	DECRETO	 UME	

Exigències	de	la	tasca	 Nivell	mínim	requerit	(Lux)	 Categoria	de	la	tasca	 Nivell	mínim	recomanat	(Lux)	
Baixa	 100	 D	(fàcil)	 200	

Moderades	 200	 E	(normal)	 500	

Altes	 500	 F	(difícil)	 1000	

Molt	altes	 1000	
G	(molt	difícil)	 2000	

H	(complicat)	 5000	
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CONDICIONS	GENERALS	DE	SEGURETAT	REFERENTS	A	LA	IL·LUMINACIÓ	

• Hi	ha	d'haver	il·luminació	suficient	per	circular	pels	llocs	de	treball	i	desenvolupar	

les	 activitats	 sense	 risc	 per	 a	 la	 seguretat	 i	 salut	 dels	 treballadors.	 (Els	 nivells	

mínims	d'il·luminació	s'han	indicat	en	el	quadre	anterior).	

• Ha	 d'haver	 sistemes	 d'il·luminació	 que	 no	 originin	 riscos	 elèctrics,	 d'incendi	 o	

explosió.	

• S'ha	d'emprar	il·luminació	natural	sempre	que	sigui	possible.	

• Tots	els	llocs	de	treball	o	de	trànsit	tindran	il·luminació	natural,	artificial	o	mixta	

apropiada	a	les	operacions	que	s'executin.	

• S'intensificarà	la	il·luminació	de	màquines	perilloses,	zones	amb	risc	de	caigudes,	

escales	i	sortides	d'emergència.	

• Es	procurarà	que	 la	 intensitat	 lluminosa	en	cada	zona	de	treball	sigui	uniforme,	

evitant	els	reflexos	i	enlluernaments	al	treballador.	

• Es	realitzarà	una	neteja	periòdica	i	es	renovaran,	en	cas	necessari,	les	superfícies	

il·luminadores	per	assegurar	la	seva	constant	transparència.	

IL·LUMINACIÓ	ARTIFICIAL	

• A	les	zones	de	treball	que	no	tinguin	il·luminació	natural,	aquesta	sigui	insuficient	

o	es	projectin	ombres	que	dificulten	les	operacions	laborals,	s'emprarà	il·luminació	

artificial.	

• Quan	l'índole	del	treball	exigeixi	una	il·luminació	intensa	en	un	lloc	determinat,	es	

combinarà	la	il·luminació	general	amb	una	altra	complementària.	

• S'evitaran	els	contrastos	forts	de	llum	i	ombres	per	poder	apreciar	els	objectes	en	

les	seves	tres	dimensions.	

• S'han	d'evitar	els	enlluernaments.	

• Els	 reflexos	 o	 imatges	 de	 les	 fonts	 lluminoses	 en	 les	 superfícies	 brillants	 seran	

evitats	pintant	les	màquines	de	colors	mates.	

• La	il·luminació	artificial	ha	d'oferir	garanties	de	seguretat,	no	viciar	l'atmosfera	del	

local	ni	presentar	cap	perill	d'incendi	o	explosió.	

• En	 els	 locals	 amb	 risc	 d'explosió	 pel	 tipus	 de	 les	 seves	 activitats,	 substàncies	

emmagatzemades	ambients	perillosos,	la	il·luminació	serà	antideflagrant.	

NIVELLS	RECOMANATS	DE	IL·LUMINACIÓ		

• En	tots	els	centres	de	treball	es	disposarà	de	mitjans	d'il·luminació	d'emergència	

adequats	 a	 les	 dimensions	 dels	 locals	 i	 nombre	 de	 treballadors	 ocupats	

simultàniament.	

• Aquesta	 il·luminació	 serà	 capaç	 de	 mantenir,	 almenys	 durant	 una	 hora,	 una	

intensitat	 de	 5,	 i	 la	 seva	 font	 d'energia	 serà	 independent	 del	 sistema	 normal	

d'il·luminació.	
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NIVELLS	RECOMANATS	DE	LLUM	

Es	proposen	uns	nivells	d’il·luminació	per	a	diverses	categories	de	treball.		

Taula	5-30	Nivells	d’il·luminació	mínims	

	

Radiacions	no	ionitzants	

Les	radiacions	són	formes	d'energia	que	s'emeten,	propaguen	i	absorbeixen	per	part	de	

la	matèria.	Aquesta	energia	pot	produir-se	en	forma	d'ones	o	de	partícules	corpusculars.	Les	

ones	 són	 radiacions	 electromagnètiques	 caracteritzades	 per:	 Freqüència,	 longitud	 d'ona	 i	

energia.	A	continuació	es	realitza	una	breu	descripció	de	cada	un.	

• Freqüència	(v):	es	mesura	en	cicles	/	segon	o	Hertzs	(Hz).	

• Longitud	d'ona	(l):	es	mesura	en	unitats	de	longitud	(metres).	

• Energia	(I):	proporcional	a	la	freqüència	i	que	es	mesura	en	electró	-	volt	(eV).	

Les	radiacions	es	classifiquen	en	ionitzants	i	no	ionitzants.	Les	radiacions	ionitzants,	pel	

seu	 alt	 poder	 energètic	 tenen	 capacitat	 per	 penetrar	 en	 la	matèria	 i	 arrencar	 electrons	 dels	

àtoms	que	la	constitueixen,	provocant	amb	això	una	ionització.	

Les	radiacions	ionitzants	engloben	als	raigs	X,	raigs	I,	partícules	α,	partícules	β	i	neutrons.	

Les	radiacions	no	ionitzants,	en	interaccionar	amb	la	matèria	biològica	no	produeixen	

ionització,	no	obstant	això,	poden	ser	causa	d'altres	efectes,	bàsicament	tèrmics	i	fotoquímics.	

Aquest	tipus	de	radiacions	és	la	que	presenta	major	interès	per	a	Grup	ISASTUR,	ja	que	pot	estar	

present	en	alguna	de	les	seves	activitats.	

Les	 freqüències	de	 les	radiacions	no	 ionitzants	són	 iguals	o	menors	de	3000	THz	 i	 les	

seves	energies	són	iguals	o	menors	a	12,4	eV.	

NATURALESA	DEL	TREBALL	
IL·LUMINACIÓ	

REQUERIDA	(LUX)	
ZONES	CARACTERÍSTIQUES	

Percepció	general	 20-100	
Passadissos	i	corredors,	emmagatzematge	

de	materials	gruixuts	

Percepció	grollera	de	detalls	 150	
Muntatge	de	grans	màquines,	inspecció	de	

peces	en	stock	

Percepció	moderada	de	detalls	 300	
Muntatge	i	verificació	de	peces	mitjanes,	

treballs	de	corrents	d’oficina	

Percepció	bastant	fina	de	detalls	 700	
Muntatge	i	verificació	de	peces	petites,	

pintura	i	envernissat	extrafí	

Percepció	molt	fina	de	detalls	 1500	
Muntatge	i	verificació	de	peces	de	

precisió,	lectura	d’instruments	de	mesura	

Percepció	extremadament	fina	de	detalls	 3000	o	més	
Fabricació	i	reparació	de	rellotgeria	de	

precisió	
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Taula	5-31	Freqüències	de	radiacions	no	ionitzants.	

	

THz:	Tera	hertzs	(10e12)	Hz	meV:	mili	electró	-	Volt	(10e-3)	eV	GHz:	Giga	hertzs	(10e9)	

Hz	μeV:	micro	electró	-	Volt	 (10e-6)	eV	MHz:	Mega	hertzs	(10e6)	Hz	Nev:	nano	electró	-	Volt	

(10e-9)	eV	

Dins	de	les	radiacions	no	ionitzants,	la	que	més	pot	afectar	els	treballs	de	Grup	ISASTUR	

és	la	radiació	ultraviolada,	produïda	fonamentalment	en	els	arcs	de	soldadura	i	en	operacions	

de	oxitall,	que	pot	ocasionar	efectes	en	la	pell	i	als	ulls,	com	el	eritema	cutani	i	la	fotoqueratitis.	

Com	 proteccions	 eficaces	 poden	 utilitzar	 pantalles	 o	 protectors	 oculars	 amb	 filtres	

adequats,	limitar	el	temps	d'exposició,	utilització	de	cremes	barrera,	guants	i	roba	adequada.	

En	el	següent	quadre	es	mostra	la	numeració	del	vidre	inactínic	apropiat	en	funció	de	la	

intensitat	de	soldadura	(soldadura	elèctrica	a	l'arc	amb	elèctrode).	

Taula	5-32	Numeració	del	vidre	inactínic.	

	
III. CONTAMINANTS	BIOLÒGICS	

Es	 denominen	 agents	 biològics	 a	 tots	 aquells	 éssers	 vius	microscòpics	 de	 naturalesa	

diversa	(bacteris,	fongs,	virus,	paràsits)	que	poden	estar	presents	en	determinats	llocs	de	treball,	

i	que	són	capaços	de	produir	efectes	adversos	(infecciosos,	tòxics	o	al·lèrgics)	per	a	la	salut	dels	

treballadors.	

La	 principal	 disposició	 legal	 referent	 a	 la	 protecció	 del	 treballador	 davant	 de	 riscos	

derivats	d'agents	biològics	en	el	treball	és	el	Real	Decreto	664/1997.	

Segons	les	disposicions,	es	pot	establir	una	catalogació	dels	agents	biològics	segons	el	

risc	d'infecció,	en	quatre	grups:	

RADIACIONS	NO	IONITZANTS	 FREQÜÈNCIA	

Radiacions	ultraviolades	 750-3000	THz	

Radiacions	visibles	 385-750	THz	

Radiacions	infrarojos		 0,3-385	THz	

Microones	 0,3-300	THz	

Radiofreqüències	 0,1-300	THz	

INTENSITAT	DE	SOLDADURA	 FREQÜÈNCIA	

Menys	de	40	Ampers	 9	

De	40	a	80	Ampers	 10	

De	80	a	175	Ampers		 11	

De	175	a	300	Ampers	 12	

De	300	a	500	Ampers	 13	

Més	de	500	Ampers	 14	
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• Grup	1:	Agents	biològics	que	difícilment	poden	causar	malalties	en	l'home.	

• Grup	2:	 Agents	biològics	origen	de	malalties	 (patògens)	que,	 en	 circumstàncies	

propícies,	poden	causar	malaltia	en	l'home,	però	que	difícilment	es	pot	propagar	

a	la	col·lectivitat,	i	hi	ha	generalment	tractament	eficaç.	

• Grup	3:	Agents	biològics	patògens	que	poden	causar	malalties	greus	en	l’home,	

amb	risc	que	es	propagui	a	la	col·lectivitat,	i	hi	ha	tractament	eficaç.	

• Grup	4:	Agents	biològics	patògens	que	poden	causar	malalties	greus	en	l’home,	

amb	risc	que	es	propagui	a	la	col·lectivitat,	sense	que	existeixi	tractament	eficaç.	

Taula	5-33	Numeració	del	vidre	inactínic	

	

El	 principal	 agent	 biològic	 a	 què	 poden	 estar	 exposats	 els	 treballadors	 és	 el	 bacteri	

Legionella	pneumophila,	causant	de	la	malaltia	coneguda	com	legionel·la	o	legionel·losi.	

LEGIONELLA	PNEUMOPHILA	

D'acord	 al	 criteri	 anteriorment	 expressat,	 el	 bacteri	 de	 la	 legionel·la	 seria	 un	 agent	

biològic	 de	 classe	 2,	 que	 és	 capaç	 de	 sobreviure	 en	 un	 ampli	 interval	 de	 condicions	

fisicoquímiques,	a	temperatures	entre	els	20-45oC.	Prolifera	en	aigües	superficials,	i	d'aquí	pot	

passar	a	les	xarxes	de	distribució	d'ACS	amb	i	sense	circuit	de	retorn,	cisternes,	o	els	sistemes	de	

refrigeració	que	presentin	un	manteniment	deficient,	absència	del	mateix	o	disseny	deficient	de	

la	instal·lació.	

MESURES	PREVENTIVES	A	ADOPTAR	

S'establirà	la	corresponent	planificació	de	revisions	periòdiques	de	les	instal·lacions	en	

risc	 (canonades	de	A.C.S.,	 sistemes	de	 refrigeració,	etc.),	d'acord	amb	el	que	disposa	el	Real	
Decreto	865/2003,	que	estableix	els	criteris	higiènic-sanitaris	per	a	la	prevenció	i	control	de	la	
legionel·losi.	

Aquesta	 revisió	 de	 manteniment	 ha	 de	 ser	 duta	 a	 terme	 per	 personal	 o	 empreses	

degudament	 formades	 i	 acreditades	 per	 desenvolupar	 aquestes	 tasques,	 prestant	 especial	

atenció	a	 les	característiques	mínimes	que	ha	d'incloure	el	programa	de	manteniment	de	 les	

instal·lacions.		

En	cas	de	reformes	a	les	instal·lacions	ja	existents,	o	desenvolupament	d'instal·lacions	

noves,	es	prestarà	especial	atenció	a	les	mesures	preventives	específiques	de	les	instal·lacions,	

recollides	en	la	normativa	vigent.	

CARACTERÍSTIQUES	DE	L’AGENT	
GRUP	DE	RISC	

1	 2	 3	 4	

És	fàcil	que	ocasioni	malaltia	 NO	 SÍ	 SÍ	 SÍ	

La	malaltia	es	propaga	fàcilment		 	 NO	 SÍ	 SÍ	

Existeix	remei	eficaç	 	 SÍ	 SÍ	 NO	
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5.14.1.3. Riscos	ergonòmics		

Els	 riscos	 ergonòmics	 segueixen	 un	 manual	 realitzat	 conjuntament	 per	 el	 Instituto	
Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	i	el	Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	i	és	el	
resultat	del	projecte	“Prevenció	de	riscos	ergonòmics	en	 la	PYME”,	cofinançat	per	 la	Agencia	
Europea	para	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	en	el	marc	dels	projectes	subvencionats	per	

aquesta	agenda	l’any	2002	(OSHA/SME/2002).	

Un	risc	ergonòmic	és	el	conjunt	d’atributs	de	la	tasca	del	lloc	de	treball,	més	o	menys	

clarament	definit,	que	 incideixen	en	augmentar	 la	probabilitat	de	que	un	subjecte,	exposat	a	

ells,	desenvolupi	una	lesió	al	seu	lloc	de	treball.		

Diversos	estudis	han	analitzat	una	important	quantitat	de	treballadors	i	llocs	de	treball,	

permetent	concloure	en	que	existeix	una	varietat	d’aquests	factors.		

Els	 sobreesforços	poden	produir	 trastorns	o	 lesions	múscul-esquelètiques,	originades	

fonamentalment	per	l’adopció	de	postures	forçades,	la	realització	de	moviments	repetitius,	per	

la	manipulació	manual	de	càrregues	i	per	l’aplicació	de	forces.		

	

Figura	5-17	Riscos	ergonòmics	al	treball	
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Actualment,	per	avaluar	la	manipulació	manual	de	càrregues	s’ha	de	tenir	en	compte:	

l’aixecament	de	la	càrrega,	l’arrossegament	i	l’empenta	i	el	transport	d’aquesta.	Per	a	cada	cas,	

es	requereix	un	mètode	d’avaluació	específic.		

Taula	5-34	Avaluació	de	la	manipulació	de	la	càrrega	

	

Altres	alteracions	molt	freqüents	patides	pels	treballadors	s’agrupen	en	tres	apartats.		

I. FATIGA	VISUAL	

La	fatiga	visual	és	una	modificació	funcional,	de	caràcter	reversible,	deguda	a	un	esforç	

excessiu	de	l'aparell	visual.	Els	seus	símptomes	es	presenten	en	tres	nivells:	

• Molèsties	 oculars:	 pesadesa	 de	 parpelles,	 d'ulls,	 picors,	 cremor,	 necessitat	 de	

fregar,	somnolència,	coïssor	ocular,	augment	del	parpelleig.	

• Trastorns	visuals:	terbolesa	dels	caràcters	que	s'han	de	percebre	en	les	pantalles.	

Símptomes	extraoculars:	cefalees,	vertígens,	sensacions	de	desassossec	i	ansietat.	

II. FATIGA	FÍSICA	

És	 deguda	 a	 una	 tensió	 muscular	 estàtica,	 dinàmica	 o	 repetitiva.	 Aquests	 esforços	

excessius	poden	produir	dolors	cervicals,	del	dors,	tibantor	al	clatell	i	lumbàlgies.	

III. FATIGA	MENTAL	O	PSICOLÒGICA	

És	deguda	a	un	esforç	intel·lectual	o	mental	excessiu.	Aquest	tipus	de	fatiga	és	el	que	té	

major	 incidència	 entre	 els	 treballadors	 que	operen	 amb	PVD.	 La	 fatiga	 pot	 ser	 de	 tres	 tipus	

diferent:	

• Trastorns	neurovegetatius	 i	alteracions	psicosomàtiques	 (constipació,	cefalees,	
diarrees,	palpitacions).	

• Pertorbacions	psíquiques	(ansietat,	irritabilitat,	estats	depressius).	
• Trastorns	del	son	(malsons,	insomni,	son	agitat).	

Si	l'organisme	és	incapaç	per	si	mateix	de	recuperar	l'estat	de	normalitat	o	persisteixen	

les	 condicions	 desfavorables	 de	 l'equip,	 ambient	 o	 incorrecta	 racionalitat	 del	 treball,	 l'estat	

d'estrès	és	inevitable.	

MANIPULACIÓ	DE	LA	CÀRREGA	 LEGISLACIÓ	

Aixecament	de	la	càrrega	 Método	Simple	INSHT	v.1.0	
Empenta	i	arrossegament	de	la	càrrega	 Norma	ISO	11228-2	

Transport	de	la	càrrega	 Norma	ISO	11228-1	
Aplicació	de	forces	 Método	FrINSHT	v1.0	
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Per	totes	aquestes	causes	les	condicions	de	treball	han	de	complir	una	normativa	i	unes	

condicions	per	amenitzar	d'aquesta	manera	la	jornada	laboral.	

5.14.1.4. Riscos	psicosocials	

L'estudi	dels	aspectes	organitzacionals	i	psicosocials	i	la	seva	relació	amb	la	salut	laboral,	

no	és	nou	encara	que	si	la	importància	i	reconeixement	que	ha	adquirit	en	els	últims	anys	(EU-

OSHA,	2002).	Com	a	conseqüència	dels	importants	canvis	en	les	organitzacions	i	dels	processos	

de	globalització	actual,	 l'exposició	als	 riscos	psicosocials	 s'ha	 fet	més	 freqüent	 i	 intensa,	 fent	

convenient	 i	necessari	 la	 seva	 identificació,	avaluació	 i	 control	per	 tal	d'evitar	els	 seus	 riscos	

associats	per	la	salut	i	la	seguretat	en	el	treball	(EU-OSHA,	2007).	

En	aquest	sentit,	els	factors	psicosocials	i	organitzacionals	de	la	feina,	com	a	formes	de	

les	condicions	socials	del	treball,	són	condicions	organitzacionals	de	treball	que	poden	afectar	

la	salut	laboral,	tant	positiva	com	negativament.	Com	a	tals,	els	factors	psicosocials	són	factors	

presents	en	totes	les	organitzacions	amb	resultats	positius	o	negatius.	La	cultura,	el	lideratge	o	

el	 clima	 organitzacional	 poden	 generar	 excel·lents	 o	 pèssimes	 condicions	 de	 treball	 amb	

conseqüències	positives	o	negatives	per	a	la	salut	dels	treballadors.		

De	fet,	són	múltiples	els	instruments	d'avaluació	dels	factors	psicosocials	que	no	aporten	

cap	informació	sobre	els	elements	de	risc	en	les	organitzacions.	Factors	psicosocials	i	elements	

de	risc	organitzacional	són	elements	contigus	però	diferents.	Els	factors	psicosocials	es	definirien	

com	 a	 factors	 organitzacionals	 que	 poden	 donar	 lloc	 tant	 a	 conseqüències	 positives	 com	

negatives.	Els	factors	psicosocials	de	risc	o	estrès	són	els	següents.	

Contingut	 del	 treball:	Manca	 de	 varietat	 en	 el	 treball,	 cicles	 curts	 de	 treball,	 treball	

fragmentat	i	sense	sentit	,,	baix	ús	d'habilitats,	alta	incertesa,	relació	intensa	

Sobrecàrrega	i	ritme:	Excés	de	treball,	ritme	de	la	feina,	alta	pressió	temporal,	terminis	

urgents	de	finalització.	

Horaris:	Canvi	de	torns,	canvi	nocturn,	horaris	inflexibles,	horari	de	treball	imprevisible,	

jornades	llargues	o	sense	temps	per	a	la	interacció	

Control:	Baixa	participació	en	la	presa	de	decisions,	baixa	capacitat	de	control	sobre	la	
càrrega	de	treball,	i	altres	factors	laborals	..	

	Ambient	i	equips:	Condicions	males	de	treball,	equips	de	treball	inadequats,	absència	

de	manteniment	dels	equips,	manca	d'espai	personal,	escassa	llum	o	excessiu	soroll.	

	Cultura	organitzacional	i	funcions:	Mala	comunicació	interna,	baixos	nivells	de	suport,	

falta	de	definició	de	les	pròpies	tasques	o	d'acord	en	els	objectius	organitzacionals	

Relacions	 interpersonals:	 Aïllament	 físic	 o	 social,	 escasses	 relacions	 amb	 els	 caps,	

conflictes	interpersonals	manca	de	suport	social	
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Rol	en	l'organització:	Ambigüitat	de	rol,	conflicte	de	rol	i	responsabilitat	sobre	persones	

Desenvolupament	de	carreres:	Incertesa	o	paralització	de	la	carrera	professional	baixa	
o	excessiva	promoció,	pobra	remuneració,	inseguretat	contractual,...	

Relació	Treball-Família:	Demandes	conflictives	entre	el	treball	 i	 la	família	Sota	suport	

familiar.	Problemes	duals	de	carrera.	

Seguretat	 contractual:	 Treball	 precari,	 treball	 temporal,	 incertesa	 de	 futur	 laboral.	

insuficient	remuneració.	

Les	característiques	dels	factors	psicosocials	de	risc	són	les	següents.		

a) S'estenen	 en	 l'espai	 i	 el	 temps:	 La	 resta	 de	 riscos	 solen	 estar	 d'alguna	manera	

delimitats	espacial	i	temporalment,	se	circumscriuen	a	un	espai	i	habitualment	a	un	

moment	 concret.	 Els	 riscos	 de	 seguretat	 estan	 vinculats	 a	 una	 activitat	 o	 espai	

concret,	 com	un	magatzem	o	activitat	 de	 risc.	Una	 cosa	 semblant	passa	 amb	els	

riscos	d'higiene	i	ergonòmics	que	solen	ser	locals.	No	obstant	això	una	característica	

molt	comuna	dels	factors	psicosocials	és	la	no	localització.		

b) Dificultat	d'objectivació:	El	soroll,	 les	vibracions,	 la	temperatura,	 la	contaminació	

per	 gasos	 i	 una	 posició	 o	 esforç	 es	 poden	mesurar	 amb	 unitats	 pròpies,	 però	 el	

paper,	la	cohesió	grupal,	la	supervisió,	la	comunicació	no	tenen	unitats	pròpies	de	

mesura.		

c) Afecten	als	altres	riscos:	L'organisme	humà,	el	treballador,	és	una	unitat	funcional	

en	la	qual	tots	els	factors	externs	acaben	afectant	a	la	totalitat	de	la	persona.	És	el	

principi	bàsic	del	funcionament	de	la	persona,	el	tractament	de	la	persona	com	una	

totalitat	o	sistema	bio-psico-social.	

d) Escassa	cobertura	legal:	El	nivell	de	soroll	té	una	legislació	que	determina	els	nivells	

admesos	i	rebutjats,	cosa	que	facilita	la	mateixa	acció	dels	empresaris	i	directius.	Se	

sap	a	què	atenir-se.	 El	mateix	passa	 amb	 la	 gran	majoria	de	 riscos	de	 seguretat,	

d'higiene	i	ergonòmics,	però	no	passa	el	mateix	amb	els	factors	psicosocials.	

e) Estan	 moderats	 per	 altres	 factors:	 Els	 factors	 psicosocials	 de	 risc	 afecten	 al	
treballador	 a	 través	 de	 les	 seves	 pròpies	 característiques,	 factors	 i	 riscos	

psicosocials,	 formes,	 conseqüències,	 mesures	 i	 bones	 pràctiques	 contextuals	 i	

personals.	

f) Dificultat	 d'intervenció:	 Els	 problemes	 d'un	 emmagatzematge	 que	 té	 riscos	

laborals,	 de	 seguretat,	 poden	 ser	 intervinguts,	 habitualment	 sense	 moltes	

complicacions,	amb	una	nova	disposició	de	les	càrregues	que	suprimeixi,	disminueixi	

o	controli	el	risc	d'ensorrament.	

 EQUIPS	DE	PROTECCIÓ	INDIVIDUAL	(EPI’s)	

El	Real	Decreto	773/1997,	de	30	de	maig,	sobre	disposicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	

relatives	a	la	utilització	pels	treballadors	d'equips	de	protecció	individual	(des	d'ara	EPI)	trasllada	

a	l'ordenament	jurídic	espanyol	la	Directiva	europea	89/656	/	CEE,	de	30	de	novembre	de	1989.	

en	 la	 disposició	 final	 primera	 del	 Real	 Decreto	 773/1997,	 s'insta	 a	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
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Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	a	l'elaboració	i	actualització	d'una	guia	tècnica	no	vinculant	
per	facilitar	l'aplicació	del	Real	Decreto.	

Des	de	l'any	1999,	data	en	la	qual	es	va	presentar	la	primera	edició	de	la	guia	tècnica,	i	

sense	perjudici	de	l'obligació	reglamentària	de	mantenir-la	actualitzada,	la	necessitat	de	revisar	

la	seva	edició	original	sorgeix	pels	següents	motius:	

• Resoldre	 les	dificultats	d'aplicació	de	 certs	 requisits	del	 Real	Decreto	que	 s'han	

pogut	detectar	mitjançant	les	consultes	arribades	a	l'INSHT.	

• Considerar	 el	 desenvolupament	 i	 innovacions	 tècniques	 que	 s'han	 produït	 en	

l'àmbit	dels	EPI.	

• Incorporar	apèndixs	informatius	que	poden	complementar	i	contribuir	a	una	millor	

aplicació	del	Real	Decreto.	

A	efectes	d'aquest	Real	Decreto	s'entén	per	«equip	de	protecció	individual"	qualsevol	
equip	destinat	a	ser	portat	o	subjectat	pel	treballador	perquè	el	protegeixi	d'un	o	diversos	riscos	

que	 puguin	 amenaçar	 la	 seva	 seguretat	 o	 la	 seva	 salut,	 així	 com	 qualsevol	 complement	 o	

accessori	destinat	a	tal	fi.	

S'exclouen	de	la	definició	prevista	anteriorment.	

• La	roba	de	treball	corrent	i	els	uniformes	que	no	estiguin	específicament	destinats	

a	protegir	la	salut	o	la	integritat	física	del	treballador.	

• Els	equips	dels	serveis	de	salvament	i	auxili.	

• Els	equips	de	protecció	individual	dels	militars,	dels	policies	i	de	les	persones	dels	

serveis	de	manteniment	de	l’ordre.	

• Els	equips	de	protecció	individual	dels	medis	de	transport	per	carretera.		

• El	material	d’esport.	

• El	material	d’autodefensa.	

Per	tal	d’aplicar	aquesta	normativa,	l’empresa	està	obligat	a:	

• Determinar	els	llocs	de	treball	en	què	s'hagi	de	recórrer	a	la	protecció	individual	

d'acord	amb	el	que	estableix	l'article	4	i	precisar,	per	a	cada	un	d'aquests	llocs,	el	

risc	o	riscos	davant	els	quals	s'ha	d'oferir	protecció,	les	parts	del	cos	a	protegir	i	el	

tipus	d'equip	o	equips	de	protecció	individual	que	s'han	d'utilitzar.	

• Elegir	els	equips	de	protecció	individual	d'acord	amb	el	que	disposa	la	normativa,	

mantenint	 disponible	 a	 l'empresa	 o	 centre	 de	 treball	 la	 informació	 pertinent	

referent	a	això	i	facilitant	informació	sobre	cada	equip.	

• Proporcionar	gratuïtament	als	treballadors	els	equips	de	protecció	individual	que	

hagin	d'utilitzar,	reposant-los	quan	sigui	necessari.	

• Vetllar	perquè	la	utilització	dels	equips	es	realitzi	correctament.	

• Assegurar	que	el	manteniment	dels	equips.	
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5.14.2.1. Selecció	adequada	de	l’EPI	

	

Figura	5-18	Riscos	ergonòmics	al	treball	

5.14.2.2. Classificació	dels	EPI’s	

	

Figura	5-19	EPI’s	de	la	planta	d’àcid	fòrmic	
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• Guants	de	protecció	contra	talls	i	punxades	produïdes	per	ganivets:	Poden	ser	de	

malla	metàl·lica,	tèxtils	i	cuir.	

• Guants	 de	 protecció	 contra	 productes	 químics	 i	 microorganismes:	 Fabricats	

sempre	per	elastòmers.	

• Guants	de	protecció	contra	el	fred	

• Guants	que	proporcionen	protecció	contra	riscos	tèrmics	(calor	i	foc).	

A	 més	 de	 per	 a	 usos	 generals,	 per	 a	 certes	 aplicacions,	 hi	 ha	 guants	 amb	 requisits	

específics	com	guants	per	a	soldadors,	guants	per	a	bombers,	etc.	

• Guants	de	protecció	contra	riscos	elèctrics:	Aquest	grup	està	format	per	guants	

aïllants	 de	 l'electricitat	 i	 per	 guants	 per	 dissipar	 l'acumulació	 de	 càrrega	

electrostàtica.	Els	guants	aïllants	de	l'electricitat	inclouen	també	manyoples,	són	

de	material	 plàstic	 o	 elastòmers	 i	 poden	 usar-se	 directament	 o	 sota	 guants	 de	

protecció	mecànica.	

• Guants	 de	 protecció	 contra	 radiació	 ionitzants	 et	 i	 contaminació	 radioactiva:	

Poden	tenir	diverses	capes	i	contenir	plom	o	altres	metalls	pesants	en	alguna	de	

les	 seves	 capes	 com	 a	mitjà	 atenuant.	 Poden	 anar	 units	 permanentment	 a	 un	

recinte	de	amb	ment.	

• Guants	 de	 protecció	 antivibracions:	 Poden	 proporcionar	 una	 atenuació	

significativa	en	un	determinat	rang	de	freqüències.	

PROTECCIÓ	DE	COS	COMPLET	I	PARTS	DEL	COS	

La	roba	de	protecció	ha	d'oferir	una	protecció	específica	davant	d'un	o	diversos	riscos	ja	

que,	si	no	l'ofereix,	es	considera	roba	de	treball	i	no	és	per	tant	un	EPI.	En	funció	del	disseny,	es	

poden	distingir	dos	tipus	principals	de	roba	de	protecció:	

• Peces	 individuals,	 com	 jaquetes,	 pantalons,	 davantals,	 caputxes,	 polaines,	 etc.,	

que	només	cobreixen	part	del	cos.	

• Vestits,	que	cobreixen	el	cos	complet,	 i	pot	portar	caputxa	o	no:	Atenent	al	risc	

davant	del	qual	han	estat	dissenyades,	es	destaquen	les	peces	més	habituals:	

• Roba	de	protecció	contra	ambients	freds:	Amb	materials	indicats	per	a	ambients	

amb	una	temperatura	de	l'aire	superior	a	-5oC.	

• Roba	de	protecció	contra	el	fred:	Amb	materials	 indicats	per	a	ambients	amb	

una	temperatura	de	l'aire	per	sota	de	-	5oC	i	fins	-50oC.	

• Roba	 de	 protecció	 contra	 la	 pluja:	 Amb	materials	 i	 costures	 amb	 propietats	

d'implantació	permeabilitat	a	l'aigua	i	resistència	a	la	transmissió	del	vapor	per	

protegir	dels	efectes	de	la	pluja,	neu,	boira,	etc.	

• Roba	de	protecció	contra	talls	i	punxades	produïdes	per	ganivets	manuals:	En	

aquest	tipus	de	roba	la	dimensió	de	la	zona	de	protecció	és	crítica.	

• Roba	 de	 protecció	 contra	 productes	 químics:	 Fabricada	 amb	 materials	

polimèrics	o	tèxtils.	

• Existeixen	diferents	tipus	segons	l'hermeticitat	oferir	da	a	líquids,	pols	i	gasos.	
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• Roba	 de	 protecció	 contra	 agents	 biològics:	 Aquest	 tipus	 de	 protecció	 està	

moltes	vegades	lligada	a	la	protecció	química,	i	hi	ha	vestits	per	a	tots	dos	tipus	

de	riscos.	

• Roba	de	protecció	contra	la	calor	i	la	flama:	Hi	ha	diferents	classes	de	protecció	

contra	riscos	tèrmics,	amb	diferents	requisits.	Així,	hi	ha	roba	per	a	contactes	

breus	i	ocasionals	amb	petites	flames,	sense	presència	d'altres	tipus	de	calor	o	

roba	que	pro-	ge	enfront	de	presència	de	diferents	tipus	de	calor	o	esquitxades	

de	metalls	fosos,	per	exemple,	la	roba	de	protecció	enfront	dels	riscos	tèrmics	

derivats	de	l'arc	elèctric.	Addicionalment,	per	a	certes	aplicacions	concretes,	hi	

ha	roba	específica	com	per	bombers,	bombers	forestals,	activitats	de	soldadura,	

etc.	

• Roba	 de	 protecció	 contra	 contaminació	 radioactiva:	 Aquesta	 protecció	 està	

limitada	a	aerosols	de	particulars	les	sòlides	radioactives	i	no	abasta	la	protecció	

contra	radiacions	ionitzants.	

• Roba	de	senyalització	d'alta	visibilitat:	Hi	ha	tres	classes	de	roba,	segons	siguin	

les	àrees	mínimes	de	material	de	fons	i	de	bandes	retro-rectants.	

• Genolleres	 per	 a	 treballs	 en	 posició	 agenollada:	 Aquestes	 poden	 estar	

incorporades	 o	 unides	 a	 uns	 pantalons,	 portades	 sobre	 els	 pantalons	 o	

directament	sobre	els	genolls.	

PROTECCIÓ	FRONT	A	OFEGAMENT	

Hi	ha	dos	grans	grups	de	proteccions	per	evitar	els	riscos	derivats	de	la	caiguda	a	l'aigua,	

com	a	conseqüència	d'activitats	en	o	prop	de	la	mateixa:	

• Vestits	 d'immersió:	 quan	 les	 condicions	 tèrmiques	 de	 l'aigua	 agreugin	 el	 risc	

d'ofegament,	amb	els	riscos	d'hipotèrmia	o	de	xoc	tèrmic.	

Els	vestits	d'immersió	proporcionen	una	extensió	del	temps	de	supervivència	en	l'aigua	

reduint	 el	 risc	 de	 xoc	 per	 fred	 i	 retardant	 el	 començament	 de	 la	 hipotèrmia.	 Els	 vestits	

d'immersió	són	de	dos	tipus	principalment,	ús	permanent	o	d'abandó.	Els	vestits	poden	estar	

aïllats	o	l'aïllament	s'aconsegueix	mitjançant	un	folre	inflables	ble.	Els	vestits	no	aïllats	poden	

subministrar-se	amb	una	peça	 interior	desmuntable	o	poden	 requerir	que	es	porti	 una	 roba	

específica	que	proporcioni	 suposa	cient	aïllament	per	aconseguir	els	 temps	de	supervivència	

esperats.	

• Ajudes	a	la	flotació	o	armilles	salvavides:	quan	l'ofegament	no	es	veu	agreujat	per	

riscos	tèrmics.	

Els	ajuts	a	la	flotació	són	equips	destinats	a	proporcionar,	en	aigües	calmades	i	prop	de	

la	 riba	 (o	 d'algun	 mitjà	 d'auxili),	 una	 flotabilitat	 extra,	 que	 permeti	 a	 un	 usuari	 conscient	

mantenir-se	a	flote.	Aquests	equips	de	protecció	no	s'han	d'usar	quan	l'usuari	pugui	trobar-se	

en	un	estat	 inconscient,	 a	 causa	que	no	 tenen	 la	 capacitat	 d'auto-redreçar	ment,	 havent	de	

recórrer	a	aquests	casos	a	la	selecció	d'una	armilla	salvavides.	
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5.14.2.3. Protecció	en	treballs	relacionats	amb	atmosferes	explosives	

Quan	 es	 treballi	 en	 zones	 amb	 atmosferes	 explosives,	 els	 treballadors	 han	 d'utilitzar	

equips	que	evitin	que	en	ells	 s'acumuli	una	quantitat	d'energia	electrostàtica	 seva	 cient	que	

permeti	activar	aquestes	atmosferes	perilloses.	A	l'hora	de	seleccionar	el	o	els	EPI	més	adequats	

en	aquestes	situacions,	el	més	important	és	assegurar-se	que	la	resistència	del	treballador	en	

conjunt	amb	la	resistència	del	sòl	presenti	un	valor	inferior	a	108	Ω.	Si,	juntament	amb	el	risc	

d'ignició	de	l'atmosfera	explosiva,	hi	ha	altres	riscos	elèctrics,	els	principals	EPI	a	seleccionar	són:	

Si	hi	ha	risc	de	xoc	i	arc	elèctric:	

• Calçat	antiestàtic,	que	ofereix	protecció	enfront	del	pas	de	corrent	elèctric	fins	a	

250	V	en	corrent	altern.	

• Roba	 i	 guants	 de	 protecció,	 amb	 propietats	 dissipatives	 de	 la	 càrrega	 o	

"antiestàtiques"	i	amb	propietats	tèrmiques	adequades	a	les	energies	tèrmiques	

produïdes	durant	un	possible	arc	elèctric.	

• Altres	EPI	davant	del	xoc	i	arc	elèctric:	(vegeu	apartats	1	i	2	anteriors).	

Hi	ha	risc	de	xoc	elèctric:	

En	aquest	cas,	no	existirien	riscos	tèrmics	derivats	d'un	arc	elèctric	i,	per	tant,	no	s'han	

de	tenir	en	consideració	aquests	aspectes	en	els	EPI	a	seleccionar.	

No	hi	ha	risc	de	xoc	ni	arc	elèctric:	

• Calçat	 conductor	 o	 antiestàtic,	 en	no	 existir	 risc	 per	 pas	 del	 corrent	 elèctric,	 el	

calçat	conductor	pot	començar	a	seleccionar.	

• Roba	 i	 guants	 de	 protecció,	 amb	 propietats	 dissipatives	 de	 la	 càrrega	 o	

"antiestàtiques".	

Aspectes	a	considerar	en	la	seva	selecció	i	ús	

• Per	a	una	adequada	selecció	dels	EPI,	s'ha	de	conèixer	la	resistència	elèctrica	del	

sòl	 i	 algunes	 característiques	 (humitat	 relativa,	 concentració	 d'oxigen,	 ...)	 de	

l'atmosfera	de	 la	zona	de	treball.	Amb	el	primer	paràmetre,	es	garanteix	que	 la	

resistència	 del	 treballador	 amb	 el	 terra	 sigui	 inferior	 a	 108	Ω	 i	 amb	 els	 segons	

paràmetres,	 que	 els	 límits	 d'ús	 d'aquests	 EPI	 estan	 dins	 de	 les	 condicions	 de	

treball,	segons	el	que	estableix	el	fullet	informatiu	del	fabricant.	

• L'ús	 i	 ajust	 dels	 EPI	 haurà	 de	 ser	 indicat	 pel	 fabricant	 en	 el	 fullet	 informatiu,	

advertint	que	no	s'han	de	manipular	aquests	EPI	durant	la	realització	dels	treballs.	

• Els	EPI	es	mantenir	i	revisar	en	la	forma	i	interval	que	estableixi	el	fabricant	en	el	

fullet	informatiu	d'aquest.	
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5.14.2.4. Protecció	front	a	risc	elèctric	

En	 la	 majoria	 dels	 treballs	 amb	 risc	 elèctric,	 l'energia	 elèctrica	 originària	 d'aquesta	

situació	 pot	 arribar	 al	 treballador	 simultàniament	 en	 forma	 d'electricitat,	 energia	 tèrmica,	

radiació	electromagnètica	o	altres	formes	d'energia	nocives	o	generadores	d'altres	situacions	

de	risc	(caigudes	o	incendis	deguts	a	explosions),	que	fa	molt	difícil	una	selecció	adequada	dels	

EPI	 necessaris.	 L'esmentada	 dificultat	 per	 a	 la	 selecció	 d'EPI	 no	 només	 es	 dóna	 a	 l'hora	 de	

quantificació	car	els	nivells	a	què	s'exposen	els	treballadors	en	aquest	conjunt	de	fenòmens,	sinó	

també	 a	 l'hora	 de	 compaginar,	 característiques	 i	 requisits	 contraris	 dels	 EPI	 necessaris	 per	

protegir	adequadament	al	treballador,	com,	per	exemple,	 la	necessitat	de	combinar	requisits	

dielèctrics	(que	protegeixen	enfront	del	pas	del	corrent	pel	cos	del	treballador)	amb	propietats	

dissipatives	de	 la	 càrrega,	 en	 treballs	 en	què	hi	 hagi	 simultàniament	 atmosferes	 explosives	 i	

tensions	perilloses.	

5.14.2.5. Quantitat	i	utilització	d’EPI’s	a	la	planta	

Protecció	per	al	cap	(cascos):	Hi	haurà	un	per	treballador	 i	s'adquiriran	50	més	per	a	

possibles	visites.	 Serà	obligatòria	 la	 seva	utilització	en	 tota	 la	planta	excepte	en	 laboratoris	 i	

oficines.		

Guants	de	 seguretat:	Es	 tindran	 tres	 tipus	de	guants	en	planta,	60	parells	de	guants	
contra	agressions	químiques,	dos	parells	contra	agressions	d'origen	elèctric	i	10	parells	contra	

agressions	d'origen	tèrmic.	

Protecció	de	la	cara	i	ulls	(ulleres	i	pantalles):	Ulleres	de	protecció	universal	hi	haurà	
una	per	treballador	més	50	unitats	per	a	possibles	visites,	el	seu	ús	serà	obligatori	en	tota	 la	

planta	excepte	en	oficines.	Les	pantalles	per	a	soldadura	hauran	2	unitats,	el	seu	ús	està	limitat	

únicament	a	l'hora	de	realitzar	aquest	treball.	

Protecció	auditiva:	Es	disposaran	de	protectors	per	a	l'oïda	a	les	zones	de	la	planta	on	
el	soroll	superi	els	85	dB.	

Botes	 de	 seguretat	 (reforçades	 i	 impermeables):	 Es	 disposarà	 d'un	 parell	 per	
treballador,	 el	 seu	ús	és	obligatori	per	a	 tots	els	 treballadors	excepte	els	 empleats	d'oficina,	

aquests	 últims	 també	 han	 de	 disposar	 del	 seu	 parell	 ja	 que	 en	 cas	 de	 desplaçar-se	 per	 les	

diferents	àrees	de	producció	dels	d'utilitzar.	

Protecció	de	les	vies	respiratòries:	Estaran	situades	a	les	àrees	d'emmagatzematge	ia	

l'àrea	de	reacció,	10	unitats	en	cadascuna	d'aquestes.	

Roba	 de	 protecció:	 L'empresa	 proporcionarà	 la	 següent	 indumentària:	 bata	 per	 als	

enginyers	 o	 responsables	 de	 seguretat	 i	 granota	 de	 treball	 per	 als	 operaris.	 Per	 a	 les	 àrees	

d'emmagatzematge	 i	 reacció	 es	 disposarà	 de	 10	 vestits	 de	 protecció	 contra	 agressions	

químiques	juntament	amb	les	mascaretes.	
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Protecció	 contra	 caigudes	 d'altura:	 Es	 disposarà	 de	 dues	 unitats	 que	 s'utilitzen	
exclusivament	 durant	 la	 realització	 de	 treballs	 de	 reparació,	 manteniment	 o	 construcció	

d'equips	en	alçada.	

Tots	els	equips	tindran	la	marca	“CE”	i	el	full	informatiu	del	fabricant	corresponents.		

La	marca	“CE”	ha	d’estar	formada	per	les	inicials	CE	més	una	xifra	de	quatre	dígits	

indentificatius	de	l’organisme	que	porta	a	terme	el	control	de	l’assegurament	de	la	qualitat	de	

la	producció(només	per	als	EPI	de	categoria	III).	�	

La	marca	“CE”	s’ha	de	col·locar	en	cada	uns	dels	EPI	fabricats	–i	hi	ha	de	romandre	

col·locada-	de	manera	visible,	llegible	i	indeleble	durant	el	període	de	durada	previsible	o	vida	

útil	de	l’EPI.	No	obstant	això,	si	no	fos	possible	a	causa	de	les	característiques	del	producte,	la	

marca	“CE”	s’ha	de	col·locar	a	l’embalatge.	�	

	

Figura	5-20	Riscos	ergonòmics	al	treball	

Aquestes	categories	de	classificació	corresponen	a	:	�	

Categoria	I:	equips	destinats	a	protegir	contra	riscos	mínims.	�	

Categoria	II:	destinats	a	protegir	riscos	de	grau	mitjà	o	alt,	però	no	de	conseqüències	

mortals	o	irreversibles.	�	

Categoria	III:	destinats	a	protegir	contra	riscos	de	conseqüències	mortals	o	irreversibles.	

�	

5.14.2.6. Senyalització	dels	EPI’s	

Tal	 i	com	s’estableix	al	Real	Decreto	485/1997	sobre	 la	senyalització	de	 la	seguretat	 i	
salut	al	treball,	aquestes	senyalitzacions	han	de	tenir	forma	rodona,	amb	el	pictograma	blanc	

sobre	fons	blau.		

Els	senyals	podran	variar	lleugerament	respecte	a	aquestes	o	ser	més	detallades,	sempre	

que	el	significat	cat	sigui	equivalent	i	no	es	produeixin	diferències	o	adaptacions	que	impedeixin	

percebre	de	forma	clara	la	seva	signi	cat.	Quan	es	decideixi	crear	senyals	nous	cal	recordar	que	

l'únic	element	en	què	hi	ha	llibertat	de	modificació	és	el	pictograma,	ja	que	tant	la	forma	com	el	

color	estan	lligats	a	un	significat	cat	que	estableix	el	Real	Decreto	485/1997.	S'intentarà	que	el	
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pictograma	sigui	reconegut	per	a	tots	els	usuaris	(tant	treballadors	com	a	personal	extern)	i	es	

podrà	acompanyar	d'un	text	aclaridor	per	facilitar	la	seva	comprensió.	

S’ha	de	tenir	en	compte	diferents	paràmetres.		

• Una	mida	de	la	senyal	determinada	en	funció	de	la	distància	que	es	perceben.	

• Nombre	de	treballadors	que	rebran	aquest	missatge.	

• Característiques	de	l’entorn:	color,	presencia	d’altres	elements,...	

Quan	es	tracti	de	senyalitzar	EPI	l'ús	estigui	previst	exclusivament	en	cas	d'emergència,	

com	els	equips	de	respiració	autònoma	que	s'han	d'emprar	davant	d'una	fuita	de	gasos,	s'han	

de	senyalitzar	mitjançant	senyals	de	salvament	o	socors;	en	aquest	cas,	serà	un	pictograma	blanc	

sobre	fons	verd	(on	el	color	verd	ocupi	el	50%	de	la	superfície	del	senyal)	amb	un	text	al	peu	

aclariments	tori:	"Utilitzar	només	en	cas	d'emergència".	

Els	dispositius	de	senyalització	han	de	ser	mantinguts	de	 forma	periòdica,	 controlant	

que	els	senyals	estan	en	bon	estat	i	mantenen	les	seves	característiques	inicials.	S'ha	de	realitzar	

una	 neteja	 periòdica,	 re-	 parant	 o	 substituint	 aquelles	 que	 es	 trobin	 en	 mal	 estat.	 Aquest	

manteniment	i	neteja	s'ha	d'integrar	dins	dels	programes	generals	de	què	disposi	l'empresa.	

5.15. HIGIENE	A	LA	PLANTA		

En	primer	 lloc,	 tots	els	materials	de	 construcció	utilitzats	així	 com	els	equips	es	pots	

netejar	sense	problemes.	Per	dur	a	terme	la	neteja	de	la	planta	es	primerament	un	sistema	CIP,	

Cleaning	in	Place,	seguidament,	per	eliminar	gotes	d'aigua	o	altres	components,	es	procedirà	

assecar	els	equips	amb	aire	comprimit.	Finalment	per	a	la	inertització	dels	equips	es	farà	servir	

nitrogen.	

D'altra	 banda,	 seguint	 l'estipulat	 en	 el	 Reial	 decret	 486/1997,	 caldrà	 aplicar	 unes	

disposicions	concretes	als	llocs	de	treball,	de	manera	que	es	pugui	garantir	una	higiene	que	no	

impliqui	riscos	en	la	salut	del	treballador.	Aquestes	disposicions	són:	aigua	potable,	vestuaris,	

excusats	i	locals	de	descans.	

 NETEJA	

Per	 realitzar	 amb	 èxit	 un	 programa	 de	 neteja	 s'han	 de	 considerar	 com	 a	mínim	 els	

següents	aspectes:	

• Existència	d'un	adequat	subministrament	d'aigua	de	bona	qualitat.	

• Elecció	correcta	del	detergent	a	utilitzar	

• Aplicació	del	mètode	de	neteja	que	més	 s'adapti	 a	 les	 condicions	de	 l'empresa	

específica.	

La	classe	o	tipus	de	detergent	que	s'empri	està	determinat	per	la	naturalesa	química	de	

les	substàncies	que	han	de	ser	remogudes,	els	materials	i	la	construcció	dels	equips	en	l'àrea	de	

neteja	i	la	classe	de	tècnica	usada	per	dur-la	a	terme.	
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El	 material	 a	 remoure	 en	 les	 superfícies	 d'una	 planta	 d'aliments	 està	 generalment	

compost	per	compostos	orgànics	com	carbohidrats,	greixos,	proteïnes.	A	més,	hi	ha	els	minerals	

que	 es	 troben	 en	 els	 aliments	 i	 queden	 com	 residus	 a	 la	 brutícia.	 La	 quantitat	 i	 tipus	 de	

component	varia	segons	la	indústria	de	què	es	tracti	i	cal	conèixer	la	naturalesa	de	la	brutícia,	el	

seu	pH,	és	a	dir,	 si	 és	àcida	o	alcalina,	 si	 és	 soluble	en	aigua	o	només	 soluble	en	un	 solvent	

orgànic.	Coneguda	aquesta	naturalesa,	l'elecció	del	detergent	no	és	una	tasca	difícil.	

 SANITITZACIÓ	

La	 sanitització	 l'equip	 és	 una	 tasca	 que	 ha	 de	 realitzar	 per	 controlar	 l'activitat	

microbiana,	 una	 vegada	 que	 per	 aplicació	 dels	 detergents,	 s'hagi	 eliminat	 qualsevol	 font	

d'aliment	 per	 als	microorganismes.	 Existeixen	 bàsicament	 tres	mètodes	 per	 sanejar	 els	 dels	

equips	 i	 instal·lacions:	 aplicació	 de	 calor,	 aplicació	 de	 llum	 ultraviolada	 i	 aplicació	 de	

sanititzadors	químics.	

En	aquesta	ocasió	ens	referirem	a	l'últim	punt,	ja	que	és	el	sistema	més	aplicat,	encara	

que	l'aplicació	de	vapor	viu	també	constitueix	un	sistema	de	comú	ocurrència.	

En	aquest	grup	dels	sanititzadors	químics,	els	més	aplicats	són	els	clorats,	utilitzant-se	

els	hipoclorits	de	sodi	i	calci,	les	cloramines.	En	general,	aquests	sanititzants	s'han	d'aplicar	amb	

un	pH	entre	6	i	7	per	un	temps	de	5	minuts,	amb	temperatures	no	superiors	als	30oC	i	amb	baixa	

lluminositat.	

La	sanitat	en	la	indústria	dels	aliments	es	pot	definir	com	la	manutenció	planificada	del	

medi	en	el	qual	es	realitza	el	treball	i	amb	el	qual	té	contacte	el	producte,	per	tal	de	prevenir	i	

minimitzar	alteracions	en	aquest	últim,	evitant	així	que	es	produeixin	condicions	adverses	per	al	

consumidor.	A	més,	han	de	procurar	condicions	de	treball	segur,	net	i	saludable.	

S'ha	esmentat	l'actitud	dels	treballadors,	a	causa	que	és	important,	en	ordre	de	que	això	

es	reflecteixi	en	el	producte	i	ambient	laboral.	En	realitat,	s'està	relacionant	el	producte	i	el	seu	

medi	amb	el	consumidor.	

 SANITAT	A	LA	PLANTA	

En	el	concepte	de	sanitat	industrial	ha	una	sèrie	de	punts	que	s'han	de	tenir	en	compte	

els	següents	aspectes.	

• El	maneig	de	la	planta	implica	lavabo	i	adequada	remoció	de	deixalles	

• Per	 eliminar	 rosegadors	 és	 necessari	 conèixer	 els	 seus	 hàbits	 i	 controlar-los	

permanentment,	canviant	estructures	i	remenant	les	seves	coves	i	les	seves	fonts	

d'aliment.	S'han	atrapar	i	eliminar-los.	

• L'eliminació	de	les	plagues	de	la	indústria	d'aliments,	requereix	del	coneixement	

de	les	infestacions,	 la	seva	identificació	i	els	seus	hàbits.	Els	mètodes	de	control	

poden	 incloure	 canvis	 d'estructures,	 equips,	 processos	 i	 l'ús	 adequat	

d'insecticides.	
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• Els	 microorganismes,	 el	 tipus	 i	 importància	 varia	 segons	 el	 producte	 i	 el	 tipus	

d'operació,	han	de	controlar-freqüentment	amb	canvis	de	procés	i	equips,	neteja	

i	sanitització	química.	

• La	construcció	i	manutenció	dels	edificis	i	equips	són	de	gran	importància	per	a	la	

sanitat.	

• Les	dependències	de	servei	com	a	peces	d'estar,	guarda-robes,	llocs	per	prendre	

aigua,	menjar	i	treballar,	s'han	de	mantenir	endreçades	i	ben	presentades,	per	al	

confort,	 salut	 i	 seguretat	 dels	 treballadors.	 D'aquesta	 manera,	 el	 qual	 els	

treballadors	tinguin	aquestes	condicions	els	manté	contents,	el	que	es	reflecteix	

en	la	seva	eficiència	de	producció	i	en	la	qualitat	dels	productes.	

 HIGIENE	PERSONAL	

Els	 treballadors	 han	 de	 seguir	 una	 sèrie	 de	 normes	 d'higiene,	 de	 manera	 de	 no	

contaminar	el	producte	que	s'està	elaborant.	Aquestes	són	les	següents:	

• Han	de	rentar-se	acuradament	les	mans	i	ungles	abans	de	qualsevol	procés.	

• Per	entrar	a	la	zona	de	treball	han	d'utilitzar	roba	adequada,	neta	i	un	davantal,	de	

manera	d'aïllar	la	seva	roba	diària	de	possible	contacte	amb	el	producte.	

• Han	 d'utilitzar	 gorra,	 o	 algun	 sistema	 que	 evita	 la	 caiguda	 de	 cabell	 sobre	 el	

producte	en	preparació.	

• Sempre	que	sigui	possible	es	recomana	l'ús	de	mascaretes,	eliminant	així	qualsevol	

contaminació	per	via	oral.	

• Cada	vegada	que	entren	o	surten	de	la	feina,	s'han	de	posar	i	treure	el	davantal	i	

rentar-se	les	mans	cada	vegada	que	tornin	de	la	sala	de	procés.	

• Han	de	mantenir	la	zona	de	treball	en	condicions	de	perfecta	neteja.	

• Han	de	mantenir	les	seves	ungles	curtes	i	sense	vernís,	i	evitar	utilitzar	joies	durant	

el	seu	treball.	

5.16. PRIMERS	AUXILIS	

L'estat	 i	 l'evolució	de	 les	 lesions	derivades	d'un	accident	depenen	en	gran	part	de	 la	

rapidesa	i	de	la	qualitat	dels	primers	auxilis	rebuts.	La	Llei	31/95,	de	8	de	novembre,	de	prevenció	

de	riscos	laborals	(BOE	no269	de	10	de	Novembre	de	1995),	en	el	capítol	III,	article	20	marca	

com	 a	 obligació	 de	 l'empresari	 l'anàlisi	 de	 les	 possibles	 situacions	 d'emergència	 així	 com	 la	

adopció	de	les	mesures	necessàries,	entre	altres,	en	matèria	de	primers	auxilis.	

 ESCALA	DE	CADENA	DE	AUXILI	

Entre	la	víctima	i	l'atenció	mèdica	especialitzada	ha	una	sèrie	de	baules	que	han	de	ser	

informats,	 formats	 i	 entrenats	 per	 assegurar	 la	 rapidesa	 i	 eficàcia	 de	 l'actuació	 davant	

d'emergències.	

Existeixen	tres	tipus	de	possibles	testimonis	d'un	accident	laboral:	
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• Testimoni	ordinari:	sense	preparació	ni	formació	i	influenciable	per	l'emoció	i	el	

pànic.	No	sap	quin	missatge	ha	de	transmetre	i	pot	oblidar	fins	i	tot	assenyalar	el	

lloc	de	l'accident.	

• Testimoni	privilegiat:	amb	una	formació	adequada;	és	capaç	de	fer	una	valoració	

global	de	la	situació,	sap	avisar	de	forma	eficaç	i	es	manté	tranquil.	

• Testimoni	 professional:	 ha	 estat	 format	 i	 entrenat	 específicament	 per	 vigilar,	

detectar	i	alertar	(guàrdies,	personal	de	seguretat,	vigilants	de	procés	...).	

 PAS	

La	 	 majoria	 dels	 testimonis	 en	 l'empresa	 són	 del	 tipus	 ordinari,	 de	 manera	 que	 la	

transmissió	de	l'alerta	no	estarà	ni	de	bon	tros	assegurada	redundant	en	retards	innecessaris,	

assistència	inadequada	i,	en	últim	extrem,	pèrdues	humanes.	

Aquí	 sorgeix	 la	 primera	 pregunta:	 ¿A	 qui	 hem	 de	 crear?	 Seria	 convenient	 que	 tots	 i	

cadascun	dels	treballadors	estiguessin	informats	(cartells	informatius,	xerrades	informals,	fullets	

explicatius	...)	sobre	el	que	en	primers	auxilis	es	coneix	com	P.A.S.	

La	 paraula	 P.A.S.	 està	 formada	 per	 les	 inicials	 de	 tres	 actuacions	 seqüencials	 per	

començar	a	atendre	l'accidentat:	

• P	de	PROTEGIR:	Abans	d'actuar,	hem	de	tenir	 la	seguretat	que	tant	 l'accidentat	

com	nosaltres	mateixos	estem	fora	de	tot	perill.	Per	exemple,	davant	d'un	ambient	

tòxic,	no	atendrem	l'intoxicat	sense	abans	protegir	 les	nostres	vies	respiratòries	

(ús	 de	 màscares	 amb	 filtres	 adequats),	 ja	 que	 altrament	 ens	 accidentaríem	

nosaltres	també.	

• A	de	AVISAR:	Sempre	que	sigui	possible	donarem	avís	als	serveis	sanitaris	(metge,	

ambulància	 ...)	 de	 l'existència	 de	 l'accident,	 i	 així	 activarem	 el	 Sistema	

d'Emergència,	per	immediatament	començar	a	socórrer	tot	esperant	ajuda.		

• S	 de	 SOCÓRRER:	 Un	 cop	 hem	 protegit	 i	 avisat,	 procedirem	 a	 actuar	 sobre	

l'accidentat,	 reconeixent	els	 seus	signes	vitals:	1.	Consciència,	2.Respiración	 i	3.	

Pols,	sempre	per	aquest	ordre.	

Ara	bé,	no	tots	els	treballadors	han	de	ser	entrenats	com	a	testimonis	privilegiats.	Com	

a	mínim	els	responsables	de	grup	(caps	de	taller,	comandaments	 intermedis,	encarregats,	 ...)	

així	com	aquells	que	treballen	en	zones	de	risc	haurien	de	rebre	una	formació	més	específica.	

Aquesta	formació	pot	desenvolupar-se	en	un	dia	i	el	contingut	mínim	seria:	

• Definició	d'alerta	i	la	seva	importància	en	els	primers	auxilis	

• Descripció	 de	 totes	 les	 baules	 de	 la	 cadena	 de	 socors	 (funcions,	 números	 de	

telèfon	...).	

• Formes	d'avisar:	telèfons,	alarmes	...	

• Missatge	tipus:	lloc,	lesions,	nombre	d'accidentats	...	

• Exercicis	pràctics	a	l'empresa.	
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 FORMACIÓ	DE	SOCORRISME	LABORAL	

Per	 aconseguir	 l'objectiu	 bàsic	 dels	 primers	 auxilis	 cal	 disposar	 de	 personal	

adequadament	format	en	socorrisme	laboral.	Aquesta	formació	s'hauria	de	dividir	en	tres	grans	

blocs	temàtics:	formació	bàsica,	formació	complementària	i	formació	específica.	

5.16.3.1. Formació	bàsica	

En	aquest	bloc,	 considerat	 com	 la	 formació	bàsica	o	mínima,	el	 socorrista	ha	d'estar	

capacitat	per	atendre	situacions	d'emergència	mèdica,	com:	

• Pèrdua	de	coneixement.	

• Parades	cardiorespiratoris.	

• Obstrucció	de	vies	respiratòries.	

• Hemorràgies	i	xoc.	

Sent	aquesta	la	part	més	important,	és	recomanable	dominar	les	tècniques	necessàries	

i	efectuar	reciclatges	periòdics	de	les	mateixes.	Tot	socorrista	haurà	també	conèixer	com	evitar	

possible	contactes	amb	agents	biològics	nocius	(SIDA-Hepatitis)	

5.16.3.2. Formació	complementària	

La	formació	complementària	permet	atendre	situacions	considerades	com	a	urgència	

mèdica,	sent	aquestes	les	que	poden	esperar	l'arribada	dels	serveis	mèdics,	com	ara:	

• Cremades.	

• Contusions,	fractures,	luxacions	i	esquinços.	

• Ferides.	

• Urgències	abdominals,	toràciques,	neurològiques	i	ginecològiques.	

• Intoxicacions	en	general.	

5.16.3.3. Formació	específica	

Atenent	 als	 riscos	 existents	 a	 l'empresa	 és	 convenient	 tenir	 una	 formació	 molt	

específica.	

Es	 cita	 com	 a	 exemple	 la	 formació	 que	 hauria	 de	 capacitar	 el	 socorrista	 per	 poder	

dominar	amb	desimboltura,	davant	el	risc	químic,	les	següents	tècniques:	

• Rescat	en	ambient	tòxic.	

• Oxigenoteràpia.	

• Cremades	químiques.	

• Intoxicacions	per	productes	químics	específics.	

• Accidents	de	múltiples	víctimes	(incendi	i	explosió).	
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 MATERIAL	I	LOCALS	DE	PRIMERS	AUXILIS	

Depenent	del	risc	existent	en	l'empresa,	de	la	mida	de	la	mateixa	i	de	les	facilitats	d'accés	

al	 centre	d'assistència	més	proper	 així	 com	de	 la	 data	de	 creació	dels	 citats	 llocs	 de	 treball,	

s'haurà	de	procurar	dur	des	d'un	farmaciola	portàtil	fins	a	una	sala	especial.	

	

Figura	5-21	Material	de	primers	auxilis	

	

5.16.4.1. Consideracions	generals	de	les	farmacioles	

Les	consideracions	de	les	farmacioles	seran	les	següents		

• Han	de	contenir	material	de	primers	auxilis	i	res	més.	

• El	contingut	ha	d'estar	ordenat.	

• S'ha	de	reposar	el	material	usat	i	verificar	la	data	de	caducitat.	

• El	contingut	ha	d'estar	d'acord	amb	el	nivell	de	formació	del	socorrista	(usuari).	

Material	de	primers	auxilis	de	la	planta	de	producció	d'àcid	fòrmic
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5.16.4.2. Contingut	de	les	farmacioles	

A	manera	de	recomanació,	el	contingut	mínim	bàsic	d'una	farmaciola	d'empresa	seria:	

INSTRUMENTAL	BÀSIC	

• Tisores	i	pinces	

MATERIAL	DE	CURES	

• 20	Apòsits	estèrils	adhesius,	en	bosses	individuals.	

• 2	Pegats	oculars	

• 6	Triangles	d'embenat	provisional	

• Gases	estèrils	de	diferents	mides,	en	bosses	individuals.	

• Celulosa,	esparadrap	i	benes	

MATERIAL	AUXILIAR	

• Guants	

• Manta	termoaïllant	

• Mascareta	de	reanimació	cardiopulmonar	

ALTRES	

• Borses	de	gel	sintètic.	

• Aigua	o	solució	salina	al	0,9%	en	contenidors	tancats	sol	ús,	si	no	hi	ha	fonts	renta-

ulls.	

• Tovalloletes	netejadores	sense	alcohol,	de	no	disposar	d'aigua	i	sabó.	

• Bosses	de	plàstic	per	a	material	de	primers	auxilis	usat	o	contaminat	

 LOCALS	DE	PRIMERS	AUXILIS	

Estan	obligats	a	disposar	d'un	local	específic	aquells	llocs	de	treball	utilitzats	per	primera	

vegada	o	que	hagin	sofert	ampliacions	o	transformacions	a	partir	de	la	data	d'entrada	en	vigor	

del	 RD	 486/97	 i	 que	 constin	 de	 més	 de	 50	 treballadors	 o	 més	 de	 25	 tenint	 en	 compte	 la	

perillositat	 i	 les	 dificultats	 d'accés	 al	 centre	 d'assistència	 més	 proper,	 si	 així	 ho	 determina	

l'autoritat	laboral.	Per	altres	situacions,	consultar	el	Real	Decreto.	

Tant	el	material	com	els	locals	han	d'estar	clarament	senyalitzats,	d'acord	amb	l'apartat	

3.5o	de	l'annex	III	del	R.D.	485/1997,	de	14	d'abril	(B.O.E.	no	97,	de	23	d'abril)	sobre	senyalització	

de	seguretat	i	salut	en	el	treball.	
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Figura	5-22	Senyalització	de	primers	auxilis.	

 ALTRES	RECOMANACIONS	

L'organització	dels	primers	auxilis	no	és	més	que	una	forma	de	preparar-se	per	actuar	

davant	 de	 situacions	 excepcionals.	 Això	 requereix	 d'un	 estudi	 a	 fons	 tant	 de	 la	 sinistralitat	

(accidents	i	incidents)	com	dels	possibles	factors	de	existents	a	l'empresa.	

No	obstant	això,	també	és	necessària	la	sensibilització	de	tots	els	estaments	presents	en	

l'entorn	laboral.	

Serveixin	 els	 següents	 punts	 com	 a	 exemple	 d'accions	 per	 sensibilitzar	 i,	 per	 tant,	

augmentar	l'eficàcia	de	l'actuació	davant	d'emergències:	

• Tot	treballador	nou	ha	de	ser	instruït	en	relació	a	l'organització	dels	primers	auxilis	

i	a	l'actuació	que	d'ell	s'espera	si	és	testimoni	d'un	accident.	

• Es	 procedirà	 a	 verificar	 de	 forma	 periòdica	 la	 cadena	 de	 socors	 condicionant	

actuacions	reflexes	immediates.		

• Es	comentaran	i	avaluaran	actuacions	reals.	

• No	es	dubtarà	a	canviar	allò	que	no	funciona	correctament.	

L'organització	 dels	 primers	 auxilis	 ha	 d'aconseguir	 que	 aquests	 arribin	 a	 tots	 els	

treballadors	en	qualsevol	moment.	

Ha	de	ser	doncs	un	objectiu	de	l'empresa	organitzar	d'acord	amb	la	legislació	vigent	i	

adequar-los	als	riscos;	dotar-los	dels	mitjans	suficients	tant	humans	com	materials	i	mantenir	

els	equips	ben	entrenats.	

Aquest	objectiu	ha	d'estar	 fermament	 lligat	a	un	desig:	no	haver	de	utilitzar-los	mai.	

Protegir	és	abans	de	res	evitar.	
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