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5.1 INTRODUCCIÓ 
 

En l’actualitat els accidents laborals i la higiene és un dels problemes més greus que hi 

ha a la indústria, i per això s'ha d'adoptar una sèrie de recursos i iniciatives que 

previnguin els accidents en l'àmbit laboral. 

 

La seguretat laboral pretén analitzar les condicions laborals dels treballadors per 

millorar i prevenir possibles accidents, a més que això podria influir a una disminució 

dels costos. 

 

La higiene industrial té com a objectiu prevenir possibles patologies laborals, ja que és 

una manera d'assegurar la salut i el benestar dels treballadors durant l'exposició a 

determinats productes químics i físics, mitjançant el control i la implantació d'una sèrie 

de normatives. 

 

La implantació de programes de seguretat i higiene als llocs de treball té la finalitat de 

prevenir els riscos laborals que puguin influir negativament al treballador, i no pas per 

aconseguir una màxima productivitat comportant lesions o morts. Com més perillosa 

sigui una determinada operació, major acció preventiva s'ha d'efectuar. 

 

Tot i així, la prevenció d'accidents i una producció eficient estan altament relacionades, 

ja que quan es prevenen accidents la producció és major i de major qualitat. 

 

Els responsables de la seguretat i higiene han de saber com actuar, com fer-ho i com 

aconseguir el seu compliment. 
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5.2 CLASSIFICACIÓ DE LA PLANTA ANILEX CO. 
 

El Reial Decret 100/2011, del 28 de Gener el qual s’actualitza el catàleg d’activitats 

potencialment contaminadores a l’atmosfera (APCA), estableix les bases de prevenció, 

vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica a fi d’evitar els danys que poden 

ser perjudicials per a les persones i el medi ambient.  

Per aquest motiu és important classificar l’activitat industrial que exerceix Anilex CO 

com a possible font potencialment contaminadora de l’atmosfera. 

El CAPCA s’estructura en 4 nivells de dígits. Aquest primer nivell es divideix en 10 

sectors/activitats contaminadors de l’atmosfera. 

 01   Combustió en el sector de producció i transformació d’energia. 

 02   Combustió en sectors no industrials. 

 03   Processos industrials amb combustió. 

 04   Processos industrials sense combustió. 

 05   Extracció i distribució de combustibles fòssils i energia geotèrmica. 

 06   Ús de dissolvents i altres productes. 

 07   Mitjans de transport per carretera. 

 08   Altres mitjans de transport i maquinària mòbil. 

 09   Tractament i eliminació de residus. 

 10   Agricultura i ramaderia . 

Per tant, com a primera classificació aproximada, Anilex CO pertany al nivell 04 donat 

que és un procés sense combustió. 

El segon nivell que es té en compte correspon a un total de 78 categories d’activitats 

organitzades en funció dels diferents processos productius que s’exerceix (química 

orgànica, química inorgànica, etc.). En Anilex CO es produeix principalment un 

compost orgànic que és anilina per tant, correspon a una indústria de química 

orgànica. Sabent això, en l’annex del Reial Decret 100/2011 hi ha un catàleg 

d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera on es pot categoritzar la 

planta industrial, corresponent a la següent categoria: 
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 Producció, formulació, mescla, reformulació, envasat o processos similars de 

productes químics orgànics líquids o gasosos no especificats anteriorment amb 

capacitat ≥10.000 t/any 

               Categoria A 

               Codi: 04 05 22 05 

 

Sabent que Anilex CO té una productivitat anual d’anilina de 60.000 tones, per tant, es 

pot afirmar que pertany a la categoria A d’activitat contaminadora de l’atmosfera, amb 

codi 04 05 22 05. 

Aquesta categoria és la més restrictiva i implica demanar una sol·licitud d’autorització 

administrativa de les instal·lacions a la comunitat autònoma de Catalunya. Anilex CO 

ha de realitzar els següents procediments: 

- Sol·licitar l’autorització i realitzar el pagament de les tasses. 

- Entregar la memòria de contaminació atmosfèrica (dades generals de la 

instal·lació, plànols emplaçament i dades de l’entorn, identificar els focus 

d’emissió, descripció del procés productiu d’Anilex CO especificat al capítol 1 

etc.)  

- Declaració de l’impacte ambiental.  

Segons les obligacions de l’APCA, el grup A ha de mantenir un registre dels controls 

d’emissions i nivells de contaminació, integrar estacions de mesura de qualitat de l’aire 

i notificar la transmissió o clausura de l’activitat de les instal·lacions si es donés el cas. 

Respecte a la vigilància, en Anilex CO els focus d’emissions de les instal·lacions estaran 

condicionades per la realització de les mesures d’emissió i tindran boques de mostreig 

per l’extracció de la mostra. Es realitzaran controls externs i interns específics de les 

emissions, i en el cas dels controls externs es duran a terme per l’organisme de control 

autoritzat (OCA). 

Aquest primer control, es porta a terme un cop atorgada l’autorització i posteriorment 

es realitzen controls periòdics. Anilex CO com pertany al grup A es realitzen controls 

anuals. 
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5.3 PRINCIPALS RISCOS A L’INDUSTRIA 
 

A causa de l’augment de l’activitat industrial i el desenvolupament tecnològic en les 

últimes dècades, a comportat que els riscos industrials als que estan exposats els 

treballadors de l’empresa i el medi que els envolta siguin de gran importància. 

 Per això és important poder definir perill, risc i accident. El perill és la situació física 

que pot causar un dany en termes de lesió i/o malaltia, en canvi el risc és la 

probabilitat que aquest perill esdevingui un accident amb unes determinades 

conseqüències.  

D’altra banda, l’accident és el resultat de condicions de procés inadequades per 

diferents característiques físiques i químiques dels materials i les substàncies. 

5.3.1 RISC D’INCENDI  

 

L'incendi és una reacció química d'oxidació-reducció fortament exotèrmica, on el 

reductor s'anomena combustible i l'oxidant comburent, aquest sol ser l'aire ja que 

conté oxigen.  

 

Perquè es produeixi un incendi han de coexistir tres factors: combustible, comburent i 

focus d'ignició de manera que formen "el triangle del foc".  Per a que l’incendi 

progressi, l'energia despresa en el procés ha de ser suficient per què es produeixi una 

reacció en cadena. Aquests quatre factors conformen el que s’anomena “tetraedre del 

foc”. 

 

Un incendi en una instal·lació industrial és altament perillós a causa de la variabilitat de 

materials i productes químics presents en el procés. 

Els efectes negatius que hi poden haver poden ser els següents: 

  

 Interrupció de la producció comportant pèrdues econòmiques importants i 

de clients. 
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 Destrucció del material i arxius. 

 Podria suposar el tancament de l’empresa. 

Amb un bon programa de prevenció d’incendis es pot reduir o eliminar aquest risc al 

lloc de treball mitjançant una bona conscienciació dels treballadors.  

 

És molt recomanable que s’ofereixi una formació adequada a cadascun dels 

treballadors perquè puguin saber en quina situació hi pot haver un risc d’incendi i 

quina actuació pot ser la millor perquè aquesta situació no esdevingui un incendi. A 

més és necessari tenir un ampli coneixement de les zones de la planta industrial, les 

instal·lacions i el risc de cadascuna d’elles. 

És necessari conèixer quin son els períodes (dies, mesos, anys) on l’empresa és més 

vulnerable al foc i sobretot establir procediments per disminuir la seva vulnerabilitat.  

Com a conseqüència, és recomanable seguir les revisions de les instal·lacions, així com 

els sistemes de detecció d’incendis, extintors d’incendis, instal·lacions elèctriques i 

totes aquelles instal·lacions potencialment perilloses. A l’apartat 5.7 es classifiquen els 

incendis segons el compost en Anilex CO. 

 

5.3.2 RISC D’EXPLOSIÓ 

 

S'entén per explosió la barreja d’aire i substàncies inflamables gasoses, boira o pols en 

condicions atmosfèriques les quals amb una ignició, la combustió es propaga a la 

totalitat de la barreja. A més, es caracteritza per l'augment ràpid de la temperatura, 

pressió i la formació d'ones expansives als voltants. 

Podem distingir les explosions no confinades i confinades. Les no confinades es donen 

a l'exterior de recipients de procés i edificis, les quals son un dels perills més greus a 

les indústries de processos, ja que la fuita d'una substància inflamable si no es para a 

temps pot originar un núvol de dimensions considerables amb una gran probabilitat 

d'encendre's amb qualsevol focus d'ignició present a tota la planta industrial, produint 

una deflagració que podria afectar a les persones i instal·lacions. 
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Les explosions confinades són les que es donen amb alguna barrera de contenció, com 

per exemple en tancs, canonades i edificis. Les causes possibles d’aquestes explosions 

poden ser degudes per què la pressió supera la resistència del recipient o per defectes 

de construcció, corrosió, col·lisió i reaccions fora de control. 

Per acabar, les bleves son un tipus d'explosió mecànica on un recipient a pressió 

produeix un augment de la temperatura del líquid superior a la temperatura 

d'ebullició, aquesta s'evapora produint un increment de volum, comportant una 

disminució de la resistència mecànica del recipient. Si la substància és un combustible 

líquid dóna lloc a la coneguda bola de foc (fireball), la qual per a que es produeixi no és 

necessària la presència de reaccions químiques ni de fenòmens de combustió. 

A la indústria es precís adoptar precaucions no només contra el foc sinó també contra 

el risc d’explosions, ja que poden ser molt violentes i destructives. A més a més de fer-

se malbé les instal·lacions, poden resultar ferits o morts que es trobin a prop del 

sinistre.  

 

5.3.3 RISC DE FUITA 

 

Una fuita fa referència a la sortida incontrolada d’una substància química d’un 

recipient estanc o dins del propi procés, a causa d’una ruptura d’aquest o bé per 

accident. 

Les fuites de substàncies químiques són uns dels accidents més freqüents de les 

instal·lacions químiques de procés que originen efectes perjudicials als equips i als 

treballadors exposats a l’entorn.  

 

En el cas de fuita d’una substancia tòxica es formarà un núvol de vapor tòxic amb una 

determinada concentració en funció de la substància, que també afectarà la planta de 

procés i als voltants.  
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Un altra repercussió important és la interrupció de les operacions de producció 

augmentant el temps de parada dels equips donant lloc a una pèrdua de guanys del 

procés productiu. A més, també influeix al medi ambient ja que la planta de producció 

ha de complir uns límits d’emissió, i podria suposar una sanció.  

 

Per aquest motiu serà necessari disposar de sistemes de detecció de fuites en les 

instal·lacions perquè depenent de la substància i el temps d’exposició podrà provocar 

més o menys efectes negatius.  

5.3.4 RISC ELÈCTRIC 

 

Un risc elèctric es refereix a un risc originat bàsicament per energia elèctrica.  

A la indústria, l’electricitat representa un risc en la major part de les activitat, i és la 

causa principal d’incendis i explosions. Aquest risc es produeix en totes les àrees que 

impliqui actuacions sobre instal·lacions elèctriques de baixa o alta tensió, utilització i 

reparació d’equips elèctrics. 

Dins d’aquest tipus de risc es distingeixen el contacte elèctric directe i indirecte. En el 

cas del contacte elèctric directe, es tenen quantitats elevades de corrent on el 

treballador està en contacte amb la part activa de la instal·lació que en condicions 

normals pot haver-hi tensió. Per el contrari, el contacte indirecte del treballador entra 

en contacte amb algun element que no forma part del circuit elèctric i que en 

condicions normals no hauria de tenir tensió, però l’ha adquirit accidentalment.  

És possible controlar aquest risc en les instal·lacions elèctriques aplicant normes de 

seguretat a partir del disseny dels equipaments elèctrics, conjuntament amb sistemes 

de verificació i control periòdics.  
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5.3.5 RISC D’ÚS DE SUBSTANCIES QUÍMIQUES 

 

A l’actualitat es coneixen els possibles efectes de molts productes químics i el que 

poden arribar a produir sobre el medi ambient i/o sobre la salut dels treballadors. 

Com a conseqüència, es necessària la creació de mesures de seguretat e higiene que 

permetin un millor coneixement sobre les característiques del producte que s’ha de 

manipular.  

Podem trobar les substàncies químiques en els diferents estats, les quals poden  

ocasionar danys immediats al posar-se en contacte com la irritació dels ulls i la pell 

entre d’altres.  

Per aquesta raó és important el temps d’exposició d’aquestes substàncies i la 

disposició de fitxes de seguretat, ja que aquestes ens proporcionen informació de la 

seva perillositat, la manipulació, l’emmagatzematge i de les dades fisicoquímiques.  

En el punt 5.5 es mostren les substàncies químiques implicades en el procés de 

producció d’anilina. 
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5.4 SEGURETAT A LES INSTAL·LACIONS 

 

La seguretat a tota la planta és un aspecte molt important, ja que aquesta 

afecta no tan sols a la zona de reactor, si no de mateixa manera a la resta d’equips de 

la planta. 

La integritat física de les persones és important per Anilex CO, per aquest motiu s’ha 

instal·lat al llarg de la planta un seguit de passadissos per vianants. L’objectiu dels 

passadissos és garantir un desplaçament segur dins de la planta per  les persones.  

Un altre aspecte que s’ha de considerar per tal de assegurar el màxim de seguretat a la 

planta és: que tots els operaris disposin de les corresponents formacions per treballar  

a cada una de les àrees corresponents. En el cas d’ Anilex CO, les formacions 

necessàries pels operaris de la planta són:  

 Preparació i tractament de matèries químiques. 

 Identificació i control de matèries químiques. 

 Serveis auxiliars de procés químic. 

 Tècnic de planta química. 

 Tècnic en treballs en alçada. 

 Prevenció d’incendis i instal·lacions d’aïllament contra el foc. 

 Seguretat en el muntatge i manteniment de xarxes i distribució de fluids. 

N’hi ha moltes més, en aquest llistat es fa una enumeració d’algunes de les quals tenen 

molta importància. 

Un segon recurs instal·lat per tota la planta Anilex CO és la disposició de dutxes i rentat 

d’ulls per una ràpida actuació. A cada una de les diferents zones de la planta Anilex CO 

hi haurà disposició d’una farmaciola, amb el suficient material disponible per qualsevol 

emergència. 
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Al llarg de tota la instal·lació hi ha un sistema per controlar possibles fuites de gas.  

Tota la planta està degudament senyalitzada per garantir la seguretat i la correcte 

manipulació dels productes que es tracten a Anilex CO.  

5.4.1. SEGURETAT A LA POSADA EN MARXA 

 

Es fa un apartat especial per la seguretat en la posada en marxa, ja que es 

considera de suma importància. 

En primer lloc, convé verificar que tots els equips i altres instruments de la planta es 

trobin en perfectes condicions per operar. Així doncs, els especialistes contractats per 

dur a terme aquesta feina garantiran que tot es troba en perfectes condicions. 

La inspecció durant la construcció de la planta, de tots els equips, canonades, 

instruments...i parts que constitueixin Anilex CO s’hagin construït i instal·lat sota unes 

condicions especifiques, fa que la posada en marxa sigui del tot segura. 

La revisió de la instal·lació que s’ha de fer un cop acabada la construcció de la planta 

és: 

1. Inspecció del interior de tots els dipòsits, així com de totes les línies. 

2. Verificació de la rigidesa de las soldadures amb un test de pressió. 

3. Comprovació del funcionament de tots els equips amb els seus respectius tests. 
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5.5. SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 

 

En aquet apartat s’anomenen les substàncies químiques presents en la planta de 

producció Anilex CO on s’indica la seva classificació i s’inclou la seva fitxa tècnica.  

Es diferencien: 

- Matèries primeres: Fenol i amoníac anhidre. 

- Producte: Anilina 

- Catalitzador: Sulfat d’alumini sòlid  

- Serveis: Benzè, Refrigerant (dow), aigua de chiller i gas natural (caldera).   

5.5.1 CLASSIFICACIÓ DE LES SUBSTANCIES 

 

Abans de fer una classificació, s’han d’identificar els perills indicats a les seves fitxes de 

seguretat i per aquest motiu es mostra els codis que es fan servir. 

Frases H : Indicació del perill 

El perill associat a una determinada substància química consta d’una lletra i tres 

números. On la lletra “H” (Hazard) es fa servir per declarar un perill i el número que el 

segueix indica el tipus de perill com els següents: 
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Figura 5-5-1-1: Hazard 

 

 

Frases P: Indicació de prudència 

A l’etiqueta figuren les indicacions de prudència corresponent segons la substància. 

Aquestes es diferencien per començar per la lletra “P” i a l’igual que les frases “H”, 

també segueixen 3 números i el primer indica: 

 

Figura 5-5-1-2: Prudència 

A continuació, es defineixen els efectes que ocasionen les substàncies presents en 

Anilex CO així com la seva categoria. 

 Toxicitat aguda: Substància que per inhalació, ingestió, o penetració cutània en 

petita quantitat pot provocar efectes crònics o inclús la mort. 

Primerament cal conèixer els següents conceptes. 
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    , conegut coma dosis letal, és la quantitat d’una substància que provoca la mort al 

50% d’un grup d’animals de proba. És una manera de mesurar l’enverinament 

potencial a curt termini. 

    , conegut com a concentració letal, és la concentració d’un agent químic capaç a 

l’aire de provocar un 50% de mort dels animals de prova en un temps determinat. 

Els valors de toxicitat aguda s’expressen en valors aproximats de     (ingestió, 

absorció cutània) o     (inhalació) 

 

Categoria 3: 

- Inhalació: Gasos= 2500 ppmV; Vapors=10 mg/L 

- Ingestió: 300 mg/Kg de pes corporal 

- Cutània: 1000 mg/Kg de pes corporal 

 

 Corrosiva: Substància que en contacte amb els teixits vius poden exercir una acció 

destructiva del teixit, és a dir, una necrosis visible a través de l’epidermis fins la 

dermis.  

A més, en aquesta classificació també es poden distingir les lesions oculars, que són les 

lesions dels teixits oculars o la degradació severa de la vista com a conseqüència de 

l’aplicació d’una substància a l’ull, aquests poden ser efectes reversibles o irreversibles 

en els 21 dies després de l’aplicació. 

Categoria 1B: 

- Exposició: >3 min≤1 h 

- Observació: ≤14 dies  
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Categoria 1:  

- Efectes irreversibles en els ulls/lesió ocular greu, només es fa servir una categoria 

harmonitzada, que produeix a) en un animal, efectes en al còrnia, iris en un 

període d’observació de 21 dies i b) almenys 2 o 3 animals presenten opacitat de la 

còrnia i l’iris. 

Per un altra banda també hi han substàncies corrosives pels metalls, que per la seva 

acció química pot causar dany al metall o inclús destruir-lo. Aquesta classificació té una 

única categoria d’aquesta classe. 

Categoria 1: 

- Velocitat de corrosió en superfícies d’acer o alumini superior a 6,25 mm a 

l’any a una temperatura de 55ºC 

 

 Sensibilitzant: Aquets poden causar una resposta al·lèrgica per contacte. 

 

Categoria 1:  

- Es classifica amb aquesta categoria quan les dades no siguin suficients per a la 

classificació però a) hi ha proves en humans de que pot donar lloc a la 

sensibilització per contacte cutani i, b) els assajos ens animals dona lloc a resultats 

positius. 

Categoria 2:  

- Irritació ocular: Per les substàncies que provoquen una irritació ocular amb efectes 

reversibles als 21 dies següents després de l’aplicació, s’utilitza una sola categoria. 

- Irritació cutània: Valor mitja de ≥2,3≤4,0 per eritemes o per edemes en almenys 2 

de 3 animals, a 72 hores. Inflamació persistent al final dels 14 dies d’observació en 

almenys 2 animals.  

 

 Mutagènic: Substància que per inhalació, ingestió, o penetració cutània pot 

produir alteracions genètiques hereditàries o augmentar la seva freqüència.  
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Categoria 2:  

 

- Hi ha la possibilitat de produir efectes genètics hereditaris en les cèl·lules 

germinals. Límit de concentració per sòlid, líquid i gasos en una mescla  ≥1,0%. 

Categoria 1: 

- Substància que es considera que indueix la mutació hereditària en les cèl·lules 

germinals. Límit de concentració en una mescla ≥0,1% 

 

 Perill per aspiració: Entrada d’un producte químic líquid o sòlid directament a la 

boca, nas i tràquea. 

 

Categoria 1: 

 

- Producte químic que se sap que existeixen dades viables i de qualitat sobre l’esser 

humà. 

 

 Toxicitat específica (exposicions repetides): Produeix una toxicitat no letal i 

especifica d’òrgans diana sota una exposició repetida produint així una alteració 

funcional reversible o irreversible, immediat o retardat.  

Categoria 1: Substància que produeix toxicitat significativa en humans, basant-se en 

estudis en animals d’experimentació. Per tant, la classificació 1 es justifica si els efectes 

tòxics significatius en animals d’experimentació a dosis/concentracions repetides 

durant 90 dies, si són iguals o inferior als valors següents: 

- Oral(rates): ≤ 10 mg/Kg pc/d ( pes corporal/dia) 

- Cutània (rates): ≤ 20 mg/Kg (pc/d, pes corporal/dia) 

- Inhalació gas (rates): ≤50 ppmV/6h/d  

- Inhalació vapor (rates): ≤0,2 mg/L/6h/d  

Categoria 2: Substància nociva per la salut humana, basant-se en estudis en animals 

d’experimentació. La seva classificació es justifica si s’observen efectes tòxics 
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significatius en animals d’experimentació a dosis/concentracions repetides durant 90 

dies, si són iguals o inferiors als valors següents.  

- Oral(rates): 10< C ≤ 100 mg/Kg pc/d (pes corporal/dia) 

- Cutània (rates): 20< C ≤ 200 mg/Kg (pc/d, pes corporal/dia) 

- Inhalació gas (rates): 50< C ≤250 ppmV/6h/d  

- Inhalació vapor (rates): 0,02< C ≤0,2 mg/L/6h/d  

 

 Cancerigen: Substància que per inhalació, ingestió, o penetració cutània pot 

produir càncer o augmentar la seva freqüència.  

 Inflamable: 

 

Líquids Categoria 2: Punt d’inflamació <23ºC i punt d’ebullició >35ºC 

Gas categoria 2: A 20ºC i la pressió de 101,3 kPa, tenen un rang d’inflamabilitat en 

mesclar-se amb l’aire. 

 Gas a pressió: Gasos en recipients sotmesos a pressió superior o igual a 200kPa , 

així com l’amoníac que es troba en aquest cas com a gas liquat. 

En la següent taula es classifiquen les substàncies d’ANILEX CO segons si ocasionen un 

perill físic i/o un perill associat a la salut i el medi ambient, mitjançant el reglament 

1272/2008 sobre la classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges, on 

s’utilitza el Sistema Globalment Harmonitzat (SGH) per la classificació.  

En el SGH utilitza la paraula perill per categories més greus i la d’atenció per les menys 

greus. 
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Taula 5-5-1-1: Classificació substàncies per a la salut i el medi ambient 

PERILL PER A LA SALUT I EL 
MEDI AMBIENT 

PARAULA 
CLAU 

CATEGORIA PICTOGRAMA SUBSTÀNCIA 

Toxicitat 
aguda 

 

Tòxic en cas de 
, Inhalació, 

ingestió, 
cutani 

(H331,H301,H
311) 

 Perill 
Categoria 3 

 
 

 

Fenol 
 

Anilina 

 
Tòxic si 

s’inhala (H331) 
 
 

Amoníac 

Corrosió 

Provoca 
cremades en 

la pell i lesions 
oculars greus 
(H314, 318) 

 
 

Perill 

Categoria 1B 
 
 

 

Fenol 
 

Amoníac 
 

Provoca 
lesions oculars 
greus (H318) 

Categoria 1 
Anilina 

 
Sulfat d’alumini 

Pot ser 
corrosiu per 
els metalls 

(H290) 

Advertència Categoria 1 Sulfat d’alumini 

Sensibilització 

Sensibilització 
cutània-Pot 

provocar una 
reacció 

al·lèrgica a la 
pell (H317) Advertència 

Categoria 1 

 

Anilina 

Causa irritació 
ocular i de la 

pell 
(H319,315) 

Categoria 2 Benzè 
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PERILL PER A LA SALUT I EL 
MEDI AMBIENT 

PARAULA 
CLAU 

CATEGORIA PICTOGRAMA SUBSTÀNCIA 

Mutagenicitat 
en les 

cèl·lules 
germinals 

 

Sospitós de 
causar 
efectes 

genètics en 
humans 
(H341) 

Advertència Categoria 2 

 

Fenol 
 

Anilina 
 

Consideració 
d’efectes 
genètics 
(H340) 

Perill 
Categoria 

1B 
Benzè 

Perill 
d’aspiració 

Pot ser 
mortal si 

s’ingereix i 
entra a les 

vies 
respiratòries. 

(H304) 

Perill Categoria 1 Benzè 

Toxicitat 
específica 

Causa danys 
als òrgans a 

una 
exposició 
freqüent-
Exposició 
repetida 
(H373) 

Advertència Categoria 2 
Fenol 

 
 

Causa danys 
als òrgans a 

una 
exposició 
freqüent-
Exposició 
repetida 
(H372) 

Perill Categoria 1 
Anilina 

 
Benzè 

Cancerigen 

Sospitós de 
causar 
càncer 
(H351) Perill 

Categoria 2 Anilina 

Pot causar 
càncer 
(H350) 

Categoria 
1A 

Benzè 

Perillós pel 
medi 

ambient 

Toxicitat 
crònica 

 
(H411) 

Advertència Categoria 2 

 

Fenol 
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Taula 5-5-1-2: Classificació substàncies per originar un perill físic 

PERILL FÍSIC CATEGORIA PICTOGRAMA SUBSTÀNCIA 

Explosiu 

Sobre els 79  pot 
formar-se mescles 

explosives de vapor/aire 

- 

 

Fenol 

Sobre els 70  pot 
formar mescles 

explosives vapor/aire 
Anilina 

Les mescles gas/aire són 
explosives 

Amoníac 

Inflamable 

Combustible - 

 

Fenol 
 

Anilina 

Líquid i vapor altament 
inflamable (H225) 

Categoria 2 Benzè 

Gas altament Inflamable 
(H221) 

 
Categoria 2 

 

 
Amoníac 

 

Toxicitat 
aguda i 
crònica 

(molt tòxic 
pels 

organismes 
aquàtics, 

amb efectes 
nocius 

duradors  
H400,H410) 

Categoria 1 
Amoníac 

 
Anilina 

Toxicitat 
crònica 

 
(H412) 

 

Categoria 3 Benzè 
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Gas a 
pressió 

(comprimit, 
liquat, 

refrigerat) 

Conté gas a pressió; Pot 
explotar si s’escalfa 

(H280) 

 
Gas liquat 

 

Amoníac 

 

A més, a continuació es mostra les declaracions de prudència en una taula per cada 

substància. 

Taula 5-5-1-3: Prevenció i resposta del fenol 

Fenol 

Prevenció No respirar el pols/fum/gas/vapors P260 

Portar guants/ulleres / mascara de protecció P280 

Resposta En cas d’ingestió Esbandir-se la boca. 

No provocar el vòmit. 

Trucar immediatament 

al centre de Toxicologia 

o metge, 

P301+P330+P33+P310 

En cas de contacte 

amb la pell (o cabell) 

Treure immediatament 

totes les peces 

contaminades. Aclarir 

la pell amb 

aigua/dutxar-se 

P303+P361+P353 

En cas d’inhalació  Transportat a la 

persona a l’aire lliure i 

mantenir-la en una 

posició que faciliti la 

respiració. Trucar 

centre d’informació 

toxicològica o metge. 

P304+P340+P310 

En cas de contacte Aclarir acuradament P305+P351+P338+P310 
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amb el ulls amb aigua durant 

diversos minuts. Treure 

lents de contacte, si es 

el cas. Trucar centre 

d’informació 

toxicològica o metge 

 

Taula 5-5-1-4: Prevenció i resposta de l'amoníac 

Amoníac 

Prevenció 

Mantenir allunyat de la calor, superfícies 

calentes, espurnes, flames i qualsevol 

altre font d’ignició. No fumar. 

P210 

Portat guants/ulleres/mascara de 

protecció 
P280 

Resposta 

En cas d’inhalació 

Transportat a la 

persona a l’aire 

lliure i mantenir-la 

en posició que 

faciliti la respiració. 

Trucar centre 

d’informació 

toxicològica o 

metge. 

P304+P340+P310 

 

En cas de contacte 

amb els ulls 

Esbandir 

acuradament amb 

aigua durant uns 

minuts. Treure 

lents de contacte, 

si resulta fàcil.  

P305+P351+P338 
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Taula 5-5-1-5:Prevenció i resposta de l'anilina 

Anilina 

Prevenció 

Evitar respirar el 

pols/fum/gas/vapors/aerosol 
P261 

Evitar la alliberació al medi ambient P273 

Portar guants/ulleres/mascara de protecció P280 

Resposta En cas d’ingestió 

Esbandir-se la boca. 

Trucar 

immediatament al 

centre d’informació 

toxicològica i metge 

P301+P310+P330 

 

 

Taula 5-5-1- 6:Prevenció i resposta benzè 

Benzè 

Prevenció 

Mantenir allunyat de la calor, superfícies 

calentes, espurnes, flames i qualsevol font 

d’ignició. No fumar. 

P210 

Portar guants/ulleres/mascara de 

protecció 
P280 

Resposta 
En cas d’exposició presumpta. Consultar 

metge 
P308+P313 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
    

29 
 

Taula 5-5- 1-7: Prevenció i resposta catalitzador 

Sulfat d’alumini 

Prevenció 
Portar guants/ulleres/mascara de 

protecció 
P280 

Resposta 

En cas de contacte amb els ulls , 

esbandir amb aigua durant varis minuts. 

Treure lents de contacte si resulta fàcil. 

Trucar immediatament al centre de 

toxicologia/metge 

P305+P351+P338+P310 

 

També cal tenir en compte el fluid tèrmic utilitzat per mantenir la temperatura del 

reactor a 385 ºC i utilitzat en els bescanviadors de calor de la planta. 

 Aquest fluid refrigerant és Syltherm XLT 800 proporcionat per l’empresa DOW,  és un 

líquid de silicona altament estable i durador dissenyat per un funcionament en fase 

líquida i a temperatura elevada.  

Es tracta d’un polímer de silicona d’alt rendiment que no presenta olor i es de baixa 

toxicitat oral. Aquest producte no s’ha classificat en les taules anteriors ja que no és un 

“producte químic perillós” com el defineix la comunicació de riscos OSHA, però a 

continuació es mostren els possibles efectes perillosos per la salut. 

Taula 5-5-1- 8:Possibles efectes Syltherm XLT 800 

Syltherm XLT 800 

Contacte amb els ulls Pot causar lleugera irritació ocular temporal. 

La lesió de la còrnia és improbable. 

Pot causar lleuger malestar ocular, 

Contacte amb la pell No irritant per la pell 

Absorció cutània És poc probable que el contacte prolongat 

amb la pell resulti l’absorció de quantitats 

nocives. 

Inhalació A temperatura ambient, els vapors són 
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mínims degut a la baixa volatilitat. 

 

Ingestió Molt baixa toxicitat en cas d’ingestió. 

Efectes perjudicials no previstos per la 

ingestió de petites quantitats. 

Perill inusual d’incendi i explosió  L’ús prolongat a temperatures elevades pot 

fer que el punt d’inflamació d’aquest 

producte generi una vapor violentament. 

 

5.5.2 PRIMERS AUXILIS 

 

En aquesta secció es pretén recollir els primers auxilis que han de portar-se a terme en 

cas que algun treballador d’Anilex CO entri en contacte amb algunes de les substàncies 

descrites a l’apartat anterior 

Taula 5-5-2-1: Primers auxilis 

Descripció Feno

l 

Amonía

c 

Anilin

a 

Benz

è 

Sulfat 

d’alumin

i 

Sylther

m 

Inhalaci

ó 

Moure la 

persona a l’aire 

lliure. En cas 

d’apnea, fer 

respiració 

artificial. 

x x x x x x 

Pell Treure la roba 

immediatament

. Eliminar amb 

sabó i abundant 

aigua. Portar 

l’afectat a 

x x x x x x 
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l’hospital. 

Ulls Esbandir amb 

abundant aigua 

durant 15 

minuts. 

x x x x x x 

Ingestió No provocar el 

vòmit. No 

aplicar res a la 

boca a una 

persona 

inconscient.  

x x x x x - 

 

5.5.3 LÍMITS D’EXPOSICIÓ PROFESIONAL 

 

Els límits d’exposició professional, com el seu nom indica, són els valors màxims que no 

deuen superar els agents químics presents en el lloc de treball.  

Aquests s’estableixen en Anilex CO únicament a la higiene industrial. S’utilitzen per 

l’avaluació i control dels riscos inherents a la exposició, per protegir la salut dels 

treballadors i de la seva descendència. 

L’institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) actualitza aquets límits 

en el document “ Límits d’exposició professional per agents químics en Espanya”. (TLV 

són establerts per la ACGIH “American Conference of Governamental Indutrial 

Hygienists” i els VLA es basen en aquets, per tant el concepte és el mateix.) 

- Valor Límit Ambiental-Exposició diària (VLA-ED): En Anilex CO els 

treballadors estan exposats 8 hores diàries i 40 hores setmanals durant tota 

la seva vida laboral i poden patir efectes adversos a la seva salut. Per aquest 
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motiu és recomanable saber quins són aquets límits d’exposició en Anilex 

CO. 

 

 

Taula 5-5-3-1: VLA-ED 

Substància VLA-ED 

Fenol 2 ppm 8 mg/   

Amoníac 20 ppm 14 mg/   

Anilina 2 ppm 7,7 mg/   

Benzè 1 ppm 3,25 mg/   

Sulfat d’alumini  - 2 mg/   

 

- Valor Límit Ambiental-Exposició de curta duració (VLA-EC): Els treballadors 

d’Anilex CO no poden estar exposats en cap moment a concentracions 

superiors de la taula 5-5-3-2. 

 

 

Taula 5-5-3-2: VLA-EC 

Substància VLA-EC 

Fenol 4 ppm 16 mg/   

Amoníac 50 ppm 36 mg/   

Anilina - - 

Benzè - - 

Sulfat d’alumini  - - 

 

5.5.4 FITXES DE DADES DE SEGURETAT (FDS) 

 

La fitxa de dades de seguretat (FDS) o en angles Material Safety Data Sheet (MSDS) és 

un document que indica les propietats d’una determinada substància amb l’objectiu de 

protegir la integritat física de l’operari durant la manipulació d’aquesta.  
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La informació que s’inclou en les FDS són les seguents: 

 Identificació de la substància i de l’empressa que el distribueix. 

 Composició i informació dels seus components. 

 Identificació dels perills. 

 Primers auxilis. 

 Mitjans de lluita contra incendis. 

 Mesures que s’han de prendre en cas d’abocament accidental. 

 Manipulació i emmagatzematge. 

 Control de l’exposició i protecció. 

 Propietats físiques i químiques. 

  Estabilitat i reactivitat. 

 Informacions toxicològiques. 

 Informacions ecològiques. 

 Consideracions relatives a l’eliminació.  

 Informació del seu transport. 

 Informacions reglamentaries. 

 Altres informacions (data d’emisió, ús recomenat, consells relatius, etc). 

A continuació, es mostren les FDS de les substàncies que intervenen en el procés. 
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FENOL 
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AMONIAC ANHIDRE 
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ANILINA 
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BENZÈ 
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CATALITZADOR: SULFAT D’ALUMINI  
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REFRIGERANT: SYLTHERM 800 
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5.6  EMMAGATZEMATGE DE SUBSÀNCIES QUÍMIQUES 

 

Les substàncies químiques esmentades a l’apartar 5.5 han d’emmagatzemar-se  

adequadament ja que podrien ocasionar un  problema greu en el seu  l’entorn. 

5.6.1 NORMATIVA 

 

- Reial Decret 2060/2008 Equips a pressió. 

- Reial Decret 379/2001, Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les 

instruccions tècniques: 

 MIE-APQ-1 “Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles” 

 MIE-APQ-5 “Emmagatzematge y utilització de bombones de gas comprimit, 

liquats i dissolts a pressió” 

 MIE-APQ-6 “Emmagatzematge de líquids corrosius” 

 MIE-APQ-7 “Emmagatzematge de líquids tòxics” 

 

5.6.2 CLASSIFICACIÓ DE LES SUBSTÀNCIES D’EMMAGATZEMATGE   

 

Segons la inflamabilitat de les substàncies, poden tenir 4 classificacions, de classe A, 

B,C o D. Tenint en compte que es classifiquen segons la seva pressió absoluta de vapor 

i el seu punt d’inflamabilitat, en Anilex CO hi ha tres classes de substàncies a 

emmagatzemar mostrades en la taula següent: 
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Taula 5-6-2-1: Substàncies inflamables 

Classe Descripció Subclasse (Segons la 
temperatura 

d’emmagatzematge) 

Producte 

A Productes liquats amb 
pressió absoluta de 
vapor a 15   sigui 
superior a 1 bar. 

A1 
 

Productes que 
s’emmagatzemen 

liquats a 
temperatura inferior 

a 0   

Amoníac 
anhidre 

A2 
 

Productes que 
s’emmagatzemen 
liquats en altres 

condicions 

- 

B Productes amb punt 
d’inflamació inferior a 
55ºC i no compresos a 

la classe A 

B1 
Productes de classe 

B amb punt 
d’inflamació inferior 

a 38ºC 

Benzè 

C Productes amb punt 
d’inflamació comprés 

entre 55   i 100  

- Fenol 
 

Anilina 

 

Sabent que l’emmagatzematge dels tancs estan suportades per una base de formigó 

armat. 

5.6.3 INSPECCIONS PERIÒDIQUES TANCS D’EMMAGATZEMATGE 

 

El Reial Decret 2060/2008 del 12 de desembre, aprova el reglament d’equips a pressió, 

estableix els requisits d’instal·lació, posada en marxa, inspeccions periòdiques i 

reparacions dels equips a pressió amb pressió màxima admissible de 0,5 bars.  

Tenint en compte aquet reial decret, cal que tots els equips a pressió d’Anilex CO es 

sotmetin periòdicament a inspeccions i proves que garanteixen el manteniment i la 

seguretat necessària pel seu bon funcionament. A més tots els equips a pressió han de 

disposar d’una placa amb material resistent per anotar les dates de les inspeccions 

periòdiques. 
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Per poder determinar el termini d’inspecció és necessari classificar els equips a pressió 

d’Anilex CO on s’emmagatzemaran fenol, anilina, amoníac, i benzè. La classificació 

s’efectua per categories segons les característiques d’aquest i la perillositat del fluid 

que conté. Aquesta classificació s’ha fer a partir del Reial Decret 769/1999, de 7 de 

maig relativa als equips a pressió. 

Una primera aproximació per determinar el termini d’inspecció, segons l’article 3, és el 

grup de fluid al que pertanyen cadascuna de les substàncies. Els grups de fluid són els 

següents: 

Fluid de grup I (perillosos) 

- Explosius 

- Extremadament inflamables 

- Inflamables 

- Molt tòxics 

- Tòxics 

- Comburents 

Fluid de grup II (no perillosos) 

- La resta de fluids no contemplats en el grup I 

 

Segons la classificació de l’apartat 5.5.1 de les substàncies químiques, 

l’emmagatzematge de les substàncies correspondran al fluid de grup 1. 

Aquest article fa dues diferenciacions, a) gasos, gasos liquats a pressió, vapors i líquids 

amb pressió de vapor a la temperatura màxima admissible  superior a 0,5 bar i b) 

Líquids amb pressió de vapor a la temperatura màxima admissible inferior o igual a 0,5 

bar. 

Sabent això, en la taula 5-6-3-1 es mostren les dades necessàries per classificar els 

equips a pressió. 
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Taula 5-6-3-1: Càlcul revisions dels tancs 

Fenol 

Pressió de vapor (hPa a 55ºC) 6,3 bar 0,0063 

Volum tanc(m3) 185,32 L 185.320 

PS  (bar) 3,12 - 3,12 

Amoníac 

Pressió de vapor (hPa a 21ºC) 8,866 bar 0,0087 

Volum tanc (m3) 25 L 25.000 

PS (bar) 3,91 - 3,91 

Benzè 

Pressió de vapor (hPa a 37,7ºC) 221 bar 0,2181 

Volum tanc (m3) 182,31 L 182.310 

PS (bar) 4,22  4,22 

Anilina 

Pressió de vapor (hPa a 20ºC) 0,8 bar 0,00078 

Volum tanc(m3) 387 L 387.000 

PS (bar) 82,09 - 82,09 

 

Les pressions de vapor de les substàncies emmagatzemades en Anilex CO tenen una 

pressió de vapor inferior a 0,5 bars a la temperatura màxima admissible, per aquest 

motiu s’escull l’opció b) de l’article 3. 

Per tant, conegudes aquestes dades, cal efectuar el producte de PS x V, on “PS” es la 

pressió màxima admissible de l’equip al que s’ha dissenyat  i “V” el volum intern del 

tanc, mostrades en la taula 5-6-3-2. 

Taula 5-6-3-2: Producte PS x V (Revisions) 

Fenol PS x V 578.198 

Amoníac PS x V 97.750 

Benzè PS x V 769.348 

Anilina PS x V 31.768.830 
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Pels fluids de grup 1, que tinguin un volum superior a 1 litre i amb el producte PS x V 

superior a 200 bars per litre, o que tinguin una pressió superior PS a 500 bars, cal 

consultar el quadre 3 de l’annex II. 

Amb la gràfica i el producte de PS x V de la taula, els equips a pressió d’Anilex CO es 

classifiquem com a categoria II-grup de fluid 1. 

 

 

En l’annex III del RD 2060/2008 s’indica la periodicitat de les inspeccions dels equips a 

pressió d’Anilex CO tenint en compte la seva classificació corresponent. 

Taula 5-6-3-3: Periodicitat i nivell  d'inspecció 

NIVELL 

D’INSPECCIÓ 

AGENT I PERIODICITAT 

CATEGORIA DE L’EQUIP I GRUP DE FLUID 

II-2 i II-2 I-1,II-1,III-2 I IV-2 III-1 i IV-1 

Nivell A 4 anys 

Empresa 

instal·ladora 

3 anys 

Empresa 

instal·ladora 

2 anys 

Empresa 

instal·ladora 
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Nivell B 8 anys 

O.C.A. 

6 anys 

O.C.A. 

4 anys 

O.C.A. 

Nivell C No obligatori 12 ANYS 

O.C.A. 

12 anys 

O.C.A. 

 

Finalment, com correspon a una categoria II-1, es realitzaran inspeccions de nivell A als 

3 anys, de nivell B als 6 anys i nivell C als 12 anys. 

 Nivell d’inspecció A: Inspecció en servei. 

Consistirà en una comprovació de la documentació del equips a pressió i en una 

inspecció (completa) visual de totes les parts sotmeses a pressió, dispositius de 

control, accessoris, sense ser necessari retirar l’equip. 

Si d’aquesta inspecció resulta que l’equip s’ha deteriorat, es realitza una inspecció de 

nivell B per un organisme de control autoritzat (O.C.A.). 

 

 Nivell d’inspecció B: Inspecció fora de servei. 

Consisteix en una comprovació de nivell A i una inspecció visual de totes les zones 

sotmeses a major esforç i major corrosió, comprovació d’espessors, comprovació i 

prova d’accessoris de seguretat.  

 

Aquesta inspecció es realitzada per la O.C.A., deixant fora de servei l’equip a pressió o 

instal·lació a inspeccionar.  

 Nivell d’inspecció C: Inspecció fora de servei amb prova de pressió. 

Consisteix en una inspecció de nivell B i una proba de pressió hidrostàtica, en les 

condicions i pressions iguals a les de la primera prova. 

 

Les dates de les inspeccions periòdiques de nivell B i C han d’anotar-se sobre la placa 

de la instal·lació, com s’ha mencionat anteriorment. En aquesta placa s’indica el 

número d’identificació atorgat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma, la 

pressió màxima de servei de la instal·lació, la pressió de prova de l’equip, categoria i 

grup, nivell d’inspecció realitzat i segell del responsable de la inspecció.  
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Aquestes són facilitades per l’òrgan competent de la comunitat autònoma i han de ser 

llegibles i col·locades en un lloc visible de l’equip. Per tant, per els equips a pressió de 

categoria I a IV, que s’instal·len de forma permanent, s’utilitzarà els següents models 

de placa. 

Figura:5-6-3-1:Model de placa de la instal·lació i inspeccions periòdiques 

 

5.6.4 FUITES O VESSAMENTS 

 

El principal risc del parc de tancs d’emmagatzematge són les fuites liquides o 

vessaments, ja que la majoria dels compostos s’emmagatzemen en aquestes 

condicions. 

L’emmagatzematge dels diferents tancs que contenen el mateix compost químic, com 

és el cas del fenol, s’emmagatzemarà en un mateix cubeta de retenció. La cubeta de 

retenció és el recipient que retindrà el producte contingut en cas de fuita i ha de 

garantir l’estanqueïtat del recinte evitant la contaminació del sòl i de les aigües 

subterrànies més properes. 

A més en les cubetes ha d’existir un accés normal i d’emergència, senyalitzat i no s’ha 

de recórrer una distància superior a 50 metres per arribar a un accés des de qualsevol 

punt de la cubeta. 
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En Anilex CO a més s’emmagatzema amoníac anhidre a la pressió de 2 bars i 

Temperatura de -33  , aquest es un gas liquat per tant aquest s’emmagatzemarà en 

una cubeta de retenció apart, perquè segons la MIE-APQ-7 no és possible 

emmagatzemar en una mateixa cubeta gasos a pressió ni gasos liquats amb líquids 

tòxics.  

Per la cubeta d’amoníac anhidre es procura disminuir al màxim la seva superfície per 

reduir l’evaporació d’amoníac en cas de fuita. 

Les canonades no poden a travessar més d’una cubeta de retenció, només a aquells 

recipients on està connectat. 

Per evitar la sobrepressió, es disposa de vàlvules de seguretat per alleujar la 

sobrepressió i reduir el dany.   
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5.7 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

En l’apartat 5.3.1 s’ha definit què és un incendi i quins factors l’afavoreixen. En aquest 

apartat s’anomena a quin tipus d’establiment pertany Anilex CO, el risc intrínsec i les 

substàncies químiques que poden provocar un incendi a la planta de producció. 

 

5.7.1 ESTABLIMENT INDUSTRIAL 

 

S’entén com a establiment el conjunt d’edificis, instal·lació o espai obert d’ús industrial 

o magatzem, destinat a ser utilitzat sota una titularitat diferenciada i amb un projecte 

de construcció o reforma, així com l’inici de l’activitat, sigui objecte de control 

administratiu. 

Els establiments industrials es caracteritzen per: 

- La seva configuració i localització en relació al seu entorn. 

- El nivell de risc intrínsec. 

El Reial Decret 2267/2004 del 3 de desembre, pel que s’aprova el reglament de 

seguretat contra incendis en els establiments industrials, té com a objectiu aconseguir 

un grau suficient de seguretat en cas d’incendi en les instal·lacions industrials. 

L’establiment industrial d’Anilex CO ha de comunicar a l’òrgan competent de la 

comunitat autònoma en un termini de 15 dies qualsevol incendi produït en 

l’establiment industrial si succeeix en una de les següents circumstàncies. 

- Que es produeixin danys personals que requereixin atenció externa. 

- Que ocasioni una paralització total de l’activitat de la planta. 

- Que ocasioni una paralització parcial superior a 14 dies. 

- Que resultin danys materials superiors a 30.000 euros. 
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En el cas que es produeixi l’incendi amb les circumstàncies anteriors, es realitzarà una 

investigació exhaustiva per esbrinar les causes, i s’informarà a l’òrgan directiu 

competent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

Cal classificar la planta industrial d’Anilex CO en relació amb el seu entorn. Pot ser 

establiment industrial ubicat en un edifici o bé un establiment industrial en espais 

oberts que no constitueixin un edifici.  

Per les característiques industrials d’Anilex CO, la configuració i la seva localització en 

relació amb el seu entorn, es tracta d’un establiment situat en un edifici, per tant, 

correspondrà a un establiment de tipus C. 

Tipus C: L’establiment industrial ocuparà totalment l’edifici, o varis, i en aquest cas les 

parcel·les estaran separades per una distància major a 3 metres de l’edifici més 

pròxim. Aquesta distància deu estar lliure de mercaderies combustibles o elements 

intermedis susceptibles a originar un incendi. 

Figura 5-7-1-1: Tipus C 

 

 

El nivell de risc intrínsec que s’atribueix a aquest sector pel que fa la seva configuració, 

es considera “sector d’incendi”(espai de l’edifici tancat per elements resistents al foc). 

La classificació dels productes químics d’Anilex CO pel que fa la seva inflamabilitat es 

troben a l’apartat  5.6.2. 
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5.7.2 NIVELL DE RISC INTRINSEC 

 

La configuració de tipus C constitueix un o varis sectors d’incendi, del establiment 

industrial.  

El nivell de risc intrínsec d’aquest sector s’avalua : 

   
∑          

 

 
        

    

  
  

On: 

Qs, densitat de carga de foc, ponderada i corregida, del sector d’incendi, en Mcal/m2. 

Gi, pes, en Kg, de cada un dels combustibles que existeix en el sector d’incendi. 

qi, poder calorífic, en Mcal/kg, de cadascun dels combustibles que existeixen en el 

sector d’incendi. 

Ci, coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) 

de cada un dels combustibles que existeix en el sector d’incendi. 

Ra, coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat inherent a l’activitat 

industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, muntatge, 

transformació, reparació, emmagatzematge, etc. 

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

en     

La densitat de carrega s’ha realitzat de manera qualitativa en funció dels materials i 

substàncies que conformen les diferents àrees i la seva tendència a la inflamació. 

En qualsevol cas, al tenir grans quantitats de productes altament inflamables fa que el 

nivell de risc augmenti.  

Primerament, les substàncies químiques que poden provocar un incendi en Anilex CO 

són Benzè, Amoníac, el fenol i l’anilina. Aquestes estan presents majoritàriament  en 

les àrees 100, 200, 300 i 400. 
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Per últim, existeix risc d’incendi del material inflamable de les oficines, vestuaris, 

menjador, sala de control i els laboratoris, com per exemple paper, cartró, etc. En 

l’àrea de manteniment, es duran a terme els treballs de reparació d’equips, aparells de 

mesura entre altres i per tant, durant aquestes tasques pot originar-se una espurna i 

crear un ambient inflamable que reaccioni amb una substància residual de l’equip. A 

l’àrea de serveis que es realitzen les activitats auxiliars i complementaries al procés hi 

pot haver risc elèctric que pot acabar originant un incendi.  

 

Taula 5-7-2-1: Risc d’incendi per àrees 

Àrea Descripció Qs (Mcal/m2) Risc d'incendi Nivell 

     

100 Emmagatzematge 

matèries primes 

3200 <Qs Alt 8 

200 Producció anilina 800< Qs <1600 Alt 6 

300 Purificació anilina 1600< Qs <3200 Alt 7 

400 Oficines, sala de control, 

laboratori 

100< Qs <200 Baix 2 

500 Parc de tancs producte 

acabat 

1600< Qs <3200 Alt 7 

600 

601 

Manteniment 

Emmagatzematge 

100< Qs <200 Baix 2 

700 Serveis 800< Qs <1600 Alt 6 

800 Tractament residus 100< Qs <200 Baix 2 

900 Vestuari i menjador 100< Qs <200 Baix 2 

 

 

5.7.3 CLASSIFICACIÓ D’INCENDI I AGENTS EXTINTORS  

 

Pel que fa la NTP 99 de mètodes d’extinció, a continuació es presenten diverses formes 

d’eliminar el foc juntament amb el tipus de foc present en Anilex CO. 
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Existeixen diverses formes de apagar el foc: 

 Eliminació del combustible.  

En el cas que es produeixi una fuita és important que sigui del mínim volum possible 

perquè en cas d’incendi es desprendran fums (o gasos) tòxics e irritants. S’ha 

d’intentar eliminar el combustible perquè aquest és un aliment que manté el foc, per 

això és important que no siguin grans quantitats de vessaments o fuites, i sigui eliminat 

el més aviat possible de les proximitats de la zona d’incendi. 

 Sufocació o eliminació del comburent. 

En cas d’incendi el contacte combustible-aire ha d’evitar-se amb material 

incombustible, manta ignifuga, sorra, espuma, pols, etc. També pot fer-se dificultant 

l’accés d’oxigen fresc a la zona de foc tancat portes i finestres. 

 Refredament o eliminació de la calor. 

Se sap que l’energia despresa de la combustió inflama nous combustibles propagant 

així l’incendi. Per tant si s’elimina, suposa una extinció de l’incendi, i pot aconseguir-se 

llançant-se aigua amb additius principalment polvoritzada per refredar el foc. 

 Inhibició o interrupció de la reacció en cadena. 

Consisteix en projectar un producte químic sobre la flama perquè es combini amb els 

radicals lliures produïts per la descomposició del combustible i impedeixi la reacció 

amb l’oxigen. 

Pot distingir-se diferents tipus de foc en Anilex CO,  tenint en compte que les 

substàncies s’emmagatzemen en fase líquida i en fase gasosa quan es troben en el 

procés.  

Si es troben en fase gas,  és perillós quan més volàtil sigui ja que es mescla amb l’aire 

amb més facilitat. 
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Si es troben en fase líquida, aquest és més perillós quan més volàtil sigui, ja que quan 

es sobrepassa la temperatura d’inflamació  es produeixen vapors. Si el volum de la 

mescla és suficient pot arribar a ocasionar una explosió.  

A continuació, es segueix amb la classificació normalitzada dels focs de la norma UNE 

23-010-76 per al procés de producció d’anilina. 

 Classe A: Foc de matèries sòlides, generalment de naturalesa orgànica, on la 

combustió es realitza normalment amb la formació de brases (per exemple 

paper, cartró, fusta, plàstics). Per extingir aquest tipus d’incendi, s’utilitza el 

mètode de refredament d’energia.   

 Classe B: Foc de líquids o de sòlids liquables. Per extingir aquest foc, 

s’utilitza la sufocació del comburent.  

 Classe C: Foc de gasos. S’utilitza els principis de sufocació del comburent i la 

eliminació del combustible per a eliminar l’incendi d’aquesta classe. 

 Classe D: Foc de metalls i aliatges. El mètode d’extinció depèn del 

combustible. 

Per tant en Anilex CO es donaran els incendis de classe A, B, C  ja que l’estat en que es 

troben emmagatzemats els productes químic es líquida (Fenol, Amoníac, Benzè i 

Anilina), però el procés es dóna en fase gas majoritàriament. A més, també cal tenir en 

compte el material sòlid d’oficina, tractament, etc.  

 

A continuació es presenta una taula on es pot observar quin es el millor agent extintor 

per aquesta  classe de foc. 

 
Taula 5-7-3-1:Selecció del millor agent extintor 

Tipus d’extintor Classe de foc 

A B C 

Aigua polvoritzada Molt adequat Acceptable - 

Aigua a pressió Adequat - - 

Espuma física Adequat Adequat - 

Pols convencional - Molt adequat Adequat 
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Pols polivalent Adequat Adequat Adequat 

Anhídrid carbònic Acceptable Adequat - 

Hidrocarburs halogenats Acceptable Adequat Acceptable 

 

-  Aigua polvoritzada: Apaga incendis de manera bastant ràpida. La seva eficàcia es 

basa en l’alta polvorització de l’aigua utilitzada, el que optimitza els efectes de 

refredament, atenuació de la calor radiant i desplaçament de l’oxigen en el foc.  

-  L’aigua a pressió sobre el tipus de foc A, pot dispersar l’incendi, si els sòlids estan 

disgregats. 

-  Espuma física: Adequada per combatre focs de classe A i B i no s’utilitza en presència 

de corrent elèctrica. Aquest agent apaga el foc per sufocació, al aïllar el combustible de 

l’ambient que l’envolta, i exercint una certa acció refrigerant degut a que conté una 

porció d’aigua. 

- Pols convencional: Adequat per foc de classe B. Agent químic amb base de sals 

sòdiques i potàssiques. És un agent extintor ràpid i eficaç. No és aconsellable utilitzar-

ho quan un incendi ha arribat a les altes temperatures perquè es pot tornar a 

encendre ja que aquest agent no produeix el refredament.  

- Pols polivalent: Té un gran poder de penetració en les flames i pot utilitzar-se en 

presència de corrent elèctrica. Actua per la seva refrigeració i la formació d’una capa 

de vernís i  alhora aïlla i ignífuga el material que l’envolta i el protegeix. 

- Anhídrid carbònic: És un gas inert i per tant no inflamable i no conductor de 

l’electricitat. En general és bo per l’extinció de qualsevol classe de foc, però és més 

eficaç per els foc B i C. Ideal per combatre focs de líquids inflamables i focs produïts 

per equips electrònics. 

- Hidrocarbur halogenat: Producte químic resultant de l’halogenació de hidrocarburs. 

No són conductors de la corrent elèctrica. Són lleugerament tòxics i ha de ventilar-se el 

local/espai després del seu ús. 
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5.7.4 DETECCIÓ D’INCENDIS 

 

Un cop s’inicia un incendi, si no s’actua a temps i amb els mitjans adequats, es 

produeix la seva propagació ocasionant danys materials i per les persones. 

L’objectiu principal de la protecció contra incendis són: 

- Minimitzar les pèrdues econòmiques produïdes pel foc 

- Salvar vides humanes o animals de l’entorn. 

- Aconseguir que l’activitat després de incendi s’iniciï el més ràpid possible. 

Les mesures fonamentals contra incendis es classifiquen en dos tipus. 

 Mesures passives:  Aquelles mesures de lluita que no actuen directament sobre el 

foc, però poden dificultar la propagació i evitar el esfondrament de l’edifici. Per 

aconseguir una fàcil i ràpida evacuació dels ocupants de l’edifici, les normatives 

determinen l’amplada mínima dels passadissos, escales i portes d’evacuació, 

distàncies màximes  per arribar a un lloc segur, etc. Les parets, el sostre, i el terra 

han de ser resistents al foc i fets amb materials incombustibles. 

 

- Estructures i parets: D’acord amb el establert en la Norma bàsica d’edificació NBE-

CPI/96 les condicions de proteccions contra incendis en els edificis, estructures 

metàl·liques i suports de diferents àrees tindran una resistència al foc de EF-90, 

amb revestiment de formigó. Els materials que s’utilitzen per el revestiment de 

l’estructura no son combustibles (M0) i no inflamables (M1). 

 

- Atmosferes inertes: Per motius de seguretat és important que la producció 

d’anilina i la purificació es facin en atmosferes lliures de espurnes. 

 

- Distàncies de seguretat: Com a mesura preventiva i de seguretat, hi ha d’haver una 

distància mínima entre cada equip. 
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 Mesures actives: Són les mesures de lluita directament sobre el foc. 

La detecció d’un incendi es pot realitzar per:  

- Detecció humana: Detecció confiada a les persones. Durant el dia si la presència de 

persones és suficient en les diferents àrees, la detecció ràpida de l’incendi és 

assegurar les àrees més visibles. Durant la nit aquestes tasques de detecció són 

confiades al servei de vigilància mitjançant rondes en les zones estratègiques. És 

important una correcta formació del vigilant en cas d’incendi ja que és el primer, la 

principal persona que iniciarà un pla d’emergència.  

 

- Instal·lació de detecció automàtica: les instal·lacions fixes de detecció d’incendi 

permeten la detecció i localització automàtica de l’incendi. En general, aquest 

sistema de detecció és superior a la detecció humana. Aquest sistema vigila 

permanentment les zones inaccessibles de detecció humana. 

 

Tipus de detectors: 

 

i. Detector de gasos de combustió iònica. Aquets detecten els gasos de combustió, és 

a dir, fums visibles o invisibles. Es diuen iònics o de ionització per la seva 

característica de tenir dos cambres ionitzades per un element radioactiu. Una 

petita corrent d’ions d’oxigen i nitrogen s’estableix en les dues cambres. Quan els 

gasos de combustió modifiquen la corrent de la cambra, hi ha una variació de 

tensió entre cambres que és amplificada com una senyal d’alarma. 

 

ii. Detector òptic de fums. Detecten els fums visibles i es basen en l’absorció de llum 

pels fums (enfosquiment).  

 

iii. Detectors de temperatura.  Es col·loquen en punts estratègics de la planta de 

Anilex CO i mesuren la velocitat de creixement de la temperatura. 
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iv. Detectors de flames. Detecten les radiacions infraroges i ultraviolades per la 

característica que conté un filtre òptic, cèl·lula captadora i equip electrònic que 

amplifica la senyal.   

 

 

 

Figura 5-7-4-1: Detector de fums 

 

 

 

Mitjans de lluita contra incendis: 

En tota la planta es troben distribuïts hidratants, boques d’incendi equipades i 

extintors. 

 Boques d’incendi equipades (BIE): S’instal·la de manera fixe sobre la paret i està 

connectat a la xarxa d’abastiment d’aigua, la qual està equipada per una xarxa de 

canonades per l’alimentació d’aigua i els equips de boca d’incendi necessaris. 

Aquestes es fan servir en cas d’emergència, quan les flames són de gran 

envergadura i no poden ser sufocades amb extintors portàtils. És idoni en les 

instal·lacions de gran ocupació com les instal·lacions industrials d’Anilex CO 

situades en un edifici de tipus C. Es complementen amb freqüència amb hidratants. 

Les BIE , es troben repartides en Anilex CO de manera estratègica fet que permet 

disposar d’elles amb facilitat en cas d’emergència. Se situen a la sortida de les 

portes com a màxim a 5 metres de la sortida de la porta d’evacuació, com els 

extintors (següent apartat) . 

Les boques d’incendi més utilitzades solen ser les BIE 25 i 45 mm. A continuació, 

s’explica quines característiques tenen cadascuna d’elles. 
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BIE-25 (25 mm) → Mànega de 25 mm de diàmetre i semirígida. Pot ser utilitzada en 

zones petites, per una sola persona i es pot desenrotllar el tram que sigui 

necessari. Aquest proporciona aproximadament 1.6 L/min (      ). 

 

BIE-45 (45 mm) → Mànega de 45 mm de diàmetre de tela plegada (de tipus 

flexible), que ha de utilitzar-se com a mínim entre dues persones per poder 

controlar-la. Aquesta mànega pesa i proporciona una gran quantitat d’aigua, per 

tant la sortida d’aigua pot fer caure a la persona enrere. Al fer-la servir per dos 

persones es pot evitar danys personals com caigudes i cops, per facilitar el control 

de la mànega i optimitzar l’aigua contra el foc. Proporciona aproximadament 3,3 

L/s (        . 

 

Segons el Reial Decret 2267/2004 del 3 de desembre, es col·locaran les boques 

d’incendi en les següents àrees d’Anilex CO.  

 

Àrea Nivell de risc 

intrínsec del 

establiment 

industrial 

Tipus de BIE Temps d’autonomia 

100 Alt DN 45 mm   90 min 

200 Alt DN 45 mm   90 min 

300 Alt DN 45 mm   90 min 

400 Baix DN 25 mm 60 min 

500 Alt DN 45 mm   90 min 

600 i 601 Baix DN 25 mm 60 min 

700 Alt DN 45 mm   90 min 

800 Baix DN 25 mm 60 min 

900 Baix DN 25 mm 60 min 

 

Cal comprovar que la pressió del broqueta no sigui inferior a 2 bars ni superior a 5 

bars, en aquest cas, es disposarà de dispositius reductors de pressió. 
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 Extintors portàtils: Seran col·locats en els punts crítics de la planta de producció, és 

a dir, les zones amb més probabilitat d’incendi. 

 Hidratants: En aquest cas es poden distingir dos tipus d’hidratants, el d’ús urbà i 

privat. En el cas d’Anilex CO s’instal·len els hidratants d’ús privat, ja que 

generalment s’usen en les instal·lacions industrials. Aquets subministren grans 

quantitats d’aigua en poc temps. 

 Ruixadors: En Anilex CO seran ruixadors d’aigua-espuma ja que són més adequats 

quan hi ha substàncies inflamables, afavorint així la refrigeració superficial. 

Figura 5-7-4-2: Senyal convencional BIE 

  

 

5.8 HAZOP 
 

A continuació, es detalla la anàlisis de risc i operativitat (HAZOP), que consisteix en 

avaluar línia a línia i recipient a recipient les conseqüències de possibles desviacions a 

totes les unitats del procés continu. 

Per aquest motiu, s’aplica a cadascun dels “nusos”  de la instal·lació (canonades, 

equips, etc.), una paraula guia associada a cadascuna de les variables que intervenen 

en el procés: caudal, pressió, temperatura, etc. Intentant així esbrinar la possible causa 

del mal funcionament de la instal·lació. 

 

Taula 5-8-1: Paraules guia 

PARAULA GUIA SIGNIFICAT EXEMPLES 

NO Negació o absència. No No hi ha flux (fallada de la 
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s’aconsegueix les intencions 

previstes de disseny. 

bomba, vàlvula tancada, 

fuita, conducte d’aspiració 

buit, obstrucció per 

sediments o cossos 

estranys)  

INVERS 
S’obté l’efecte contrari al 

desitjat. 

El flux transcorre en sentit 

invers, a causa de la falla de 

la vàlvula antiretorn.  

MES Augment  quantitatiu. 

Augment de cabal, pressió, 

temperatura, etc. a 

conseqüència d’una fallada 

de control.  

 

MENYS Disminució quantitativa. 

Disminució de cabal, 

pressió, temperatura, etc. a 

causa del la fallada de 

control.  

 

ADEMÉS DE 

Augment qualitatiu. 

S’aconsegueix més que les 

intencions de disseny., 

El vapor escalfa el reactor, 

però a més a més provoca 

un augment de la 

temperatura.  

PART DE 

Disminució qualitativa. 

S’aconsegueix part de les 

intencions de disseny. 

La composició del sistema 

és diferent a la prevista a 

causa de la presència 

d’impureses. 

EN LLOC DE  
 No s’aconsegueix l’efecte 

desitjat. 

Canvi en catalitzador, 

fallada en mode d’operació, 

parada imprevista. 
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ITEM: 

T-101 
AREA: 100 

APLICABLE: TANCS DE FENOL T-

101 FINS T-104 
FULL: 1 DE 2 

 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 

Cabal de 

sortida 

Obstrucció 

vàlvula  

No arriba matèria 

prima al procés 

Indicador de 

cabal 

Reparar la 

vàlvula 

Fallada 

elèctrica de la  

vàlvula 

Idem a l’anterior Alarma visual 

Encendre el 

diferencial del 

quadre elèctric 

Obstrucció 

bomba de 

sortida 

Idem a l’anterior Alarma visual  

Reparar la 

bomba 

immediatament  

Entrada 

d’aliment 

Mal 

funcionament 

de la vàlvula 

d’entrada 

No es pot omplir 

el tanc 

Indicador de 

nivell baix 

Omplir un altre 

tanc fins 

arreglar el 

problema 
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ITEM: 

T-101 
AREA: 100 

APLICABLE: TANCS DE FENOL T-

101 FINS T-104 
FULL: 2 DE 2 

PARAULA 

GUIA 

DESVIACI

Ó 
CAUSES 

CONSEQUENCIE

S 

SENYALITZACI

Ó 
ACCIONS 

MENYS  
Cabal de 

servei  

Fallada elèctrica 

vàlvula de 

control 

Refredament 

matèria prima 

Alarma baixa 

de 

temperatura 

Arreglar 

vàlvula de 

control 

Utilitzar 

vàlvula de 

regulació 

auxiliar 

Mal 

funcionament 

del sensor de 

temperatura 

Idem a l’anterior 
Idem a  

l’anterior 

Canviar 

sensor de 

temperatur

a 

MES  

Cabal 

d’entrada 

Vàlvula 

d’entrada  

Augment de 

pressió  

Alarma alta de 

pressió  i 

alarma de 

nivell alt 

Utilitzar 

vàlvula 

auxiliar 

Utilitzar 

vàlvula de 

venteig 

Cabal de 

servei 

Mal 

funcionament 

sensor de 

temperatura 

Augment de 

temperatura 

Alarma alta de 

temperatura 

Regular amb 

vàlvula 

auxiliar 

Canviar el 

sensor de 

temperatur

a 

DIFERENT 

DE  

Entrada 

diferent 

matèria 

prima  

Error de 

subministramen

t 

Contaminació 

canonades i tanc 

Senyalització 

de l’operari  

Supervisió 

durant 

l’operació 

de 

ompliment 

PART DE  

Entrada 

matèria 

prima 

Matèria prima 

amb impureses 

Baix rendiment 

del procés 

Anàlisis 

matèria prima 

Canvi de 

proveïdor 
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ITEM: 

E-101 
AREA: 100 

APLICABLE: INTERCANVIADOR E-

101 FINS E-103 
FULL: 1 DE 2 

 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 
Cabal de 

servei  

Fallada del 

control de 

temperatura 

La corrent de 

sortida esta a una 

temperatura 

incorrecte i pot 

afectar a la 

temperatura de 

reacció del 

reactor 

Error de control 

Utilitzar la 

vàlvula de 

regulació 

auxiliar 

Obstrucció de 

la línia  
Ídem a l’anterior 

Indicador de 

cabal 

Reparar la 

vàlvula 

SI no 

s’arregla cal 

substituir-la 

ràpidament 

o paralitzar 

el servei 
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ITEM: 

E-101 
AREA: 100 

APLICABLE: INTERCANVIADOR E-

101 FINS E-200 
FULL: 2 DE 2 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

MENYS 

Cabal de 

servei 

Mal 

funcionament 

del sensor de 

temperatura 

El corrent de 

sortida esta a 

una temperatura 

inferior i per tant 

afectarà a la 

temperatura de 

reacció del 

reactor. 

Alarma baixa 

de 

temperatura 

Utilitzar 

vàlvula  de 

regulació 

auxiliar  

Substituir 

sensor de 

temperatura 

Fallada de la 

vàlvula en el 

línia de servei 

Ídem a l’anterior 
Alarma de 

temperatura 

Utilitzar 

vàlvula  de 

regulació 

auxiliar 

Repara la 

vàlvula 

Cabal 

d’entrada 

Problema de la 

bomba 

Podria no arribar 

suficient cabal al 

reactor 

Indicador de 

cabal 

Trobar 

problema y 

reparar-la. 

Sinó parar 

l’equip. 

MES 
Temperatura 

de servei  

Fallada del 

servei 

Si l’increment de 

temperatura es 

petit no hi ha 

conseqüències. 

Si l’increment es 

gran pot impedir 

el funcionament 

de l’equip. 

Alarma alta de 

temperatura 

Utilitzar 

vàlvula de 

regulació 

auxiliar 

INVERS 
Cabal de 

servei 

Error en el 

muntatge de 

les canonades, 

bombes i 

vàlvules 

Canvis de les 

condicions 

d’operació i 

pertorbació de la 

producció 

Indicador de 

cabal i alarma 

baixa de 

temperatura 

Parar 

l’equip i 

revisar el 

sistema de 

canonades 
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ITEM: 
T-105 

AREA: 100 

APLICABLE: TANC D’AMONÍAC FULL: 1 DE 3 
DESCRIPCIÓ:  

 

PARAUL
A GUIA 

DESVIACI
Ó 

CAUSES 
CONSEQUENCIE

S 
SENYALITZACI

Ó 
ACCIONS 

NO 

Sortida 
de cabal  

Fallada de 
la vàlvula 
de sortida 

No arriba 
matèria prima 

al procés 

Indicador de 
cabal 

Utilitzar 
vàlvula 
auxiliar 

Cavitació de la 
bomba 

posterior 

Salt de la 
bomba 

Reparar la 
vàlvula 

Obstrucció 
de la 

vàlvula 

Idem a 
l’anterior 

Indicador de 
cabal 

Solucionar el 
problema 

mecànicame
nt o 

químicament 
segons la 

naturalesa de 
l’obstrucció 

Entrada 
cabal 

Obstrucció 
vàlvula 

El tanc no 
s’omple 

Alarma de 
nivell 

Reparar la 
vàlvula 

Fuita 
canonada 

Contaminació 
de la cubeta 

Pèrdua de 
fluid  

Actuació 
immediata 

dels operaris 
i canviar la 
canonada 
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ITEM: 

T-105 
AREA: 100 

APLICABLE: TANC D’AMONÍAC FULL: 2 DE 3 

DESCRIPCIÓ: TANCS D’AMONIAC 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

MES 
Cabal 

d’entrada 

Fallada 

vàlvula 

d’entrada 

Nivell del tanc 
Alarma alta de 

nivell 

Utilització 

vàlvula 

auxiliar 

Augment 

incontrolat de la 

pressió 

Alarma alta de 

pressió 

Vàlvula de 

venteig 

Mal 

funcionament 

sensor de 

nivell 

Durant 

l’operació 

d’ompliment 

augmentarà 

significativament 

pressió 

Alarma alta de 

pressió 

Tancar 

vàlvula 

d’entrada 

MENYS 

Pressió del 

tanc 

Fallada de la 

vàlvula de 

venteig 

Perill que 

l’amoníac no 

s’emmagatzemi 

en les condicions 

criogèniques 

Alarma baixa 

de pressió 

Tancar la 

vàlvula de 

venteig 

manualment 

Si el 

problema 

persisteix 

cal substituir 

la vàlvula 

Cabal de 

sortida 

Petita 

obstrucció de 

la vàlvula 

La bomba 

d’impulsió pot 

cavitar 

Indicador de 

cabal 

Arreglar la 

vàlvula 
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ITEM: 
K-201 

AREA: 200 
APLICABLE: COMPRESSOR K-201 

FINS K204 
FULL: 1 DE 

3 

 

PARAULA 
GUIA 

DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 
Cabal 

d’entrada 

Vàlvula 
d’entrada 
espatllada 

Augment de 
pressió a la 
canonada 

Indicador de 
cabal 

Revisar la 
vàlvula  
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ITEM: R-

201 
AREA: 200 

APLICABLE: REACTOR R-201 FINS R-

203 
FULL: 1 DE 2 

 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 
Cabal de 

servei 

Obstrucció 

canonades 

Caiguda de 

temperatura i per 

tant escalfament 

insuficient 

Alarma baixa de 

temperatura i 

indicador de 

cabal 

Revisió de les 

canonades, 

vàlvules i 

instrumentació 

Fuita de la 

canonada de 

servei 

Ídem a l’anterior 
Ídem a 

l’anterior 

Ídem a 

l’anterior 

MES Temperatura 

Reacció fora de 

control 

Inestabilitat de la 

reacció 

Alarma alta de 

temperatura 

Acurat sistema 

de control 

Fallada control 

de 

temperatura 

Escurçar la vida 

del catalitzador. 

Increment dels 

reactius de la 

reacció, que no 

reaccionat 

Regeneració 

 

 
Cabal 

aliment 

Descontrol 

compressor 

Augment de 

pressió 

Alarma alta de 

pressió 

Utilitzar vàlvula 

auxiliar 
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ITEM: 

R-201 
AREA: 200 

APLICABLE: REACTOR R-201 FINS R-

203 
FULL: 2 DE 2 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

MENYS 

Temperatura 

Fallada servei 

de calefacció 

Rendiment baix 

de la reacció 

Indicador baixa 

de temperatura 

Utilitzar vàlvula 

de regulació 

auxiliar 

Fallada sensor 

de 

temperatura 

Ídem a l’anterior Ídem a l’anterior 

Revisar sensor, 

Si fos necessari 

substituir-la  

Pressió  

Fuita 
Desestabilització 

de l’equip 

Alarma baixa de 

pressió 

Revisió del 

sistema i l’equip 

Fallada control 

de pressió  
Idem a l’anterior Ídem a l’anterior 

Revisió 

instrumentació  

A MES DE 

Cabal 

d’aliment més 

Impureses 

Contaminació 

del corrent 

Desactivació 

catalitzador 
Indicador de 

temperatura 

Control puresa 

reactius 

Obtenció 

productes no 

desitjats 

Neteja 

exhaustiva 

canonades 
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ITEM: 

T-201 
AREA: 200 APLICABLE: TANC PULMÓ FULL: 1 DE 2 

 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO Cabal 

Obstrucció 

canonada 

Increment sobtat 

de la pressió a la 

canonada 

Indicador de 

nivell baix 

Revisió regular i 

manteniment 

òptim 

Pertorbació 

producció  

Fuga instal·lació 

de canonada  
Idem a l’anterior 

Arreglar la fuga i 

vigilar la 

seguretat de 

l’operari 

(màscara  

respiratòria) 
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ITEM: 

T-201 
AREA: 200 APLICABLE:  TANC PULMÓ FULL: 2 DE 2 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

MENYS 

Cabal 
Pertorbació al 

procés 

Disminució 

producció  
Indicador cabal 

Manteniment 

òptim de la 

planta 

Temperatura 
Fallada control 

de servei 

Baixa temperatura 

gasos  

Indicador baixa 

de temperatura 

Utilització 

vàlvula auxiliar 

MES Cabal 

Fallada del  

temps de 

canvi de 

reactor 

Augment de 

pressió 

Alarma alta de 

pressió 

Vàlvula de 

venteig 

Disc de ruptura 
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ITEM: E-300 AREA: 300 
APLICABLE: INTERCANVIADOR E-300 

i E-301 
FULL: 1 DE 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PARAULA 

GUIA 

DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 
Cabal de 

servei 

Funcionament 

inadequat del 

control de 

temperatura 

Inestabilitat i mal 

funcionament de 

l'equip.  

Alarma Visual 

 Regulació 

amb vàlvula 

auxiliar 

manual 

.Fallada del 

servei 
ídem a l'anterior 

Indicador de 

temperatura 
  

Fallada elèctrica 

vàlvula control 
ídem a l'anterior Alarma visual  

 Encendre el 

diferencial del 

quadre 

elèctric 
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ITEM: E-300 AREA: 300 
APLICABLE: TOTS ELS CONJUNTS DE 

INTERCANVIADORS 
FULL: 2 DE 2 

PARAULA 

GUIA 

DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

  
Obstrucció 

canonada 

Parada del 

sistema 

Increment de 

pressió a la 

canonada 

4.1 

Desembossar 

amb mètodes 

físics o 

químics 

segons el 

problema 

4.2 Si no es 

detecta a 

temps i es 

repara, cal 

paralitzar la 

producció 

MENYS 
Cabal de 

servei 

.Funcionament 

inadequat del 

control de 

temperatura 

Problemes de 

separació a la 

columna flash 

Error de control 

 Regulació 

amb vàlvula 

auxiliar 

manual 

MÉS 

Temperatura 

corrent de 

servei 

Disminució 

subministrament 

d’aire comprimit i 

per tant més 

obertura de la 

vàlvula 

La corrent de 

sortida no serà 

l’adequada i per 

tant, mala 

separació 

columna flash 

Indicador de 

temperatura 

 Augmentar 

l’aire 

comprimir 

 Si l’increment 

de 

temperatura 

és molt gran i 

no es repara, 

deu paralitzar-

se la 

producció 
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ITEM: V-301 AREA: 300 
APLICABLE: SEPARADOR DE FASES 

V-301 i V302 
FULL: 1 DE 2 

      

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 

Cabal 

d’aliment 

 Fallada control 

columna 

Desestabilització 

columna i per tant 

paralització del 

procés 

Indicador de 

nivell  

Parada de 

l’equip 

 Obrir més la 

vàlvula 

d’entrada 

Cabal sortida 

caps 

 Fallada vàlvula 

de caps 

Augment pressió 

columna 

Alarma alta de 

pressió 

  Parar cabal 

d’entrada 

 Reparació de 

la vàlvula  

MES Pressió 
 Augment cabal 

de nivell 
Deformació de 

carcassa 
Alarma de nivell 

 Augment 
cabal de 

sortida per 
caps  
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ITEM: V-301 AREA: 300 
APLICABLE: SEPARADOR DE FASES 

V-301 i V302 
FULL: 2 DE 2 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

MES Pressió  
 Reducció cabal 

de caps 

Inundació 

columna 
Alarma de nivell 

 Disc de 

ruptura 

Disminució 

rendiment de 

procés 

Mesurador de 

cabal 

 Obrir vàlvula 

de 

alleujament.   

MENYS 
Cabal 

d’aliment 

 Obstrucció 

vàlvula d’entrada   

Menys separació 

dels compostos 

Alarma baixa de 

nivell  

 Reparació 

immediata o 

paralització 

del procés 

INVERS 
Cabal de 

recirculació  

. Fallada vàlvula 

antiretorn 

Circulació en 

sentit invers de 

part del flux 

Alarma alta de 

pressió  

 Disminuir 

cabal 

d’aliment  
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ITEM: 

 C-301 
AREA: 300 

APLICABLE: COLUMNA SEPARACIÓ 

AIGUA 
FULL: 1 DE 3 

 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 

Cabal 

d’aliment 

Pressió molt 

elevada a la 

columna  

Paralització de 

l’equip 

Alarma alta de 

pressió 

Augmentar 

cabal de cues 

.Fallada vàlvula 

de control 

d’entrada 

Ídem a l’anterior 
Indicador de 

cabal 

Parada de 

l’equip 

Cabal de 

sortida de 

vapor 

.Vàlvula 

antiretorn 

tancada 

Increment de 

pressió 

Alarma alta de 

pressió  

 Disminuir 

cabal 

d’entrada 

Augmentar 

cabal de 

sortida per 

cues 
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ITEM: 
C-301 

AREA: 300 
APLICABLE:  COLUMNA SEPARACIÓ 

AIGUA 
FULL: 2 DE 3 

PARAULA 
GUIA 

DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 

Cabal líquid 
de sortida 
per cues 

Fallada en el 
control de nivell 

Augment de 
pressió 

Alarma alta de 
pressió 

Augmentar 
cabal de vapor 

per caps 

Cabal fluid 
tèrmic 

.Fallada vàlvula 
de control de 
servei 

No separació 
compostos de la  

columna 

Alarma baixa de 
temperatura 

 Si no es 
repara deu 

paralitzar-se 
l’equip 

MENYS 

Cabal 
d’entrada 

Fallada control 
de la vàlvula 

Disminució 
separació de 
compostos 

Alarma de nivell 
baix 

Disminuir 
cabal per cues 

Cabal fluid 
tèrmic 

Disminució cabal 
de retorn de la 

caldera 
Ídem a l’anterior 

Alarma baixa de 
temperatura 

 Disminuir 
cabal per cues 
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ITEM: 

C-301 
AREA: 300 

APLICABLE:  COLUMNA SEPARACIÓ 

AIGUA 
FULL: 3 DE 3 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

MES 

Augment 

cabal 

d’entrada 

.Fallada sensor 

de nivell 

Augment de 

pressió  

Alarma alta de 

pressió  

 Augmentar 

cabal de sortida 

per cues  

Reparar vàlvula 

de control 

d’entrada 

. Inundació 

columna  
Ídem a l’anterior 

Alarma alta de 

nivell 

2.1 Augmentar 

cabal de sortida 

per cues 
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ITEM: 

 C-302 
AREA: 300 APLICABLE: COLUMNA C-302 

FULL: 1 DE 

3 

 

 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

Menys 

Caiguda de 

pressió 

 Fallada bomba 

al buit 
Mala separació 

Alarma baixa 

de pressió 

 Si no es 

repara a 

temps cal 

aturar la 

columna 

Cabal 

d’entrada 

 Fallada vàlvula 

de control 

d’entrada 

Menys 

rendiment de 

separació 

Alarma de 

nivell baix 

 Reparar 

vàlvula de 

control 

Cabal de 

caps 

 Relació de 

reflux no es 

compleix 

Mala separació 
Alarma alta de 

pressió 

 Actuar amb 

vàlvula de 

control per 

caps. 
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ITEM: 

C-302 
AREA: 300 

APLICABLE:  COLUMNA 

SEPARACIÓ AIGUA 
FULL: 2 DE 3 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 

Cabal 

d’aliment 

entrada 

 Fallada vàlvula 

de control 

d’entrada 

Desestabilització 

columna. La 

separació es 

deté 

Error de 

control 

 Si no 

s’arregla cal 

aturar la 

columna 

Cabal fluid 

tèrmic 

 Obstrucció 

circuit de  fluid 

tèrmic 

Es deté la 

separació  

Indicador de 

cabal 

Para de 

l’equip 

Cabal 

sortida de 

vapor 

Fallada 

elèctrica vàlvula 

de control 

Augment de 

pressió 

Alarma alta de 

pressió 

Obrir vàlvula 

de venteig 

Cabal de 

reflux  

Fallada vàlvula 

de reflux 

No purificació 

del corrent  

Indicador de 

cabal 

Utilitzar 

vàlvula 

auxiliar  
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ITEM: 

C-302 
AREA: 300 APLICABLE:  COLUMNA C-302 FULL: 3 DE 3 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

MES 

Augment 

cabal 

d’entrada 

Fallada control 

de nivell 

Inundació 

columna 

Alarma alta de 

nivell 

Utilització 

vàlvula auxiliar 

Fallada control 

vàlvula 

d’entrada 

Augment de 

pressió 

Alarma alta de 

pressió 

Regular amb 

vàlvula de 

venteig. 



CAPITOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
    

125 
 

 

 

ITEM: 

T-302 
AREA: 300 APLICABLE:TANC AGITAT FULL: 1 DE 3 

 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 

Cabal sortida 

Fallada vàlvula de 

sortida 

Augment de 

pressió  

Alarma alta de 

pressió 

Regulació amb 

vàlvula de 

venteig 

 Fallada de les 

columnes 

anteriors 

Parada de l’equip 
Indicador de 

cabal  

Si no s’arregla 

cal aturar el 

procés de  

purificació  

Venteig 
1. Fallada vàlvula 

de venteig 

Augment de 

pressió al tanc  

Alarma alta de 

pressió  

Control 

manual de 

vàlvula de 

venteig 

Control 

manual 

vàlvula de 

venteig 

auxiliar 
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ITEM: 

T-302 
AREA: 300 APLICABLE:  TANC AGITAT FULL: 2 DE 3 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

INVERS Venteig 
Línia de venteig 

obstruïda 

Augment de 

pressió 

Alarma alta de 

pressió 

Paralitzar 

l’operació i 

solucionar el 

problema 

MES 

Nivell 
Fallada control 

de nivell 

Inundació del 

dipòsit  
Error de control  

Regular 

vàlvula 

auxiliar 

d’entrada 

Venteig  

Fallada del 

control de 

pressió 

Caiguda de 

pressió 
Error de control  

Control 

manual 

vàlvula de 

venteig 

MENYS Nivell 
Fallada control 

de nivell 

Possibilitat que la 

línia de sortida no 

surti líquid 

Alarma baixa de 

pressió 

Utilitzar 

vàlvula  

auxiliar  

d’entrada 

Si no s’arregla 

a temps cal 

aturar l’equip 
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ITEM: 

C-303 
AREA: 300 APLICABLE: COLUMNA C-303 FULL: 1 DE 3 

 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

NO 

Cabal 

d’aliment 

Fallada del 

intercanviador E-

306 

Desestabilització 

de la columna de 

separació 

Error de control 
Parada de 

l’equip 

Cabal sortida 

vapor 

Fallada vàlvula 

sortida de vapor 

Augment de 

pressió 

Alarma alta de 

pressió 

Utilitzar 

vàlvula 

auxiliar 

Si no es 

s’arregla a 

temps cal 

aturar l’equip 
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ITEM: 

C-303 
AREA: 300 APLICABLE:   COLUMNA C-303 FULL: 2 DE 3 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES 

CONSEQUENCIE

S 

SENYALITZACI

Ó 
ACCIONS 

NO 

Cabal de 

retorn de 

vapor 

Fallada control 

de 

temperatura  

Acumulació de 

líquid a la 

columna i 

possible 

inundació 

Alarma de 

nivell alt 

Utilitzar la 

vàlvula 

auxiliar  

Utilitzar 

vàlvula de 

venteig  

Si no s’arregla 

aturar la 

columna 

MENYS 

Cabal 

sortida de 

vapor  

Fallada en el 

control de 

pressió del 

condensador  

Augment nivell 

de líquid i 

Inundació 

columna 

Alarma alta de 

pressió  

Utilització 

vàlvula 

auxiliar  

Baixada 

productivitat 

Error de 

control  

Idem a 

l’anterior 

Cabal de 

sortida 

líquid 

Error de 

control de 

nivell 

Augment nivell 

de líquid i 

Inundació 

columna  

Alarma alta de 

nivell  

Utilització 

vàlvula 

auxiliar 

Cabal fluid 

tèrmic 

Deposicions 

de partícules 

diferents al 

fluid tèrmic 

Poca purificació 

producte final 

Alarma 

Temperatura 

baixa 

Tancar vàlvula 

de reflux 

Cal tractar el 

problema 

mecànicamen

t o 

químicament 

Si no s’arregla 

cal aturar la 

columna  
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5.10 PRINCIPALS RISCOS PROFESSIONALS 
 

La llei 31/1995 del 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals, és la normativa 

legal que garanteix un nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors en front 

de riscos derivats de les condicions de treball. 

En aquesta secció, es recullen aquells riscos laborals als quals els treballadors de la 

planta de producció estan sotmesos i les mesures que han d’adoptar per controlar les 

tasques potencialment perilloses, per garantir la salut i seguretat. 

Existeixen situacions de risc en els llocs de treball com la tecnificació de l’activitat 

laboral que dóna lloc a l’aparició de màquines amb més varietat, de substàncies 

químiques, fonts d’energia diverses, etc. 

5.10.1.1 RISC ERGONÒMIC 

 

Un dels aspectes de la llei de Prevenció de Riscos Laborals consisteix a optimitzar les 

condicions de treball, i per això han de tenir-se mitjans, mètodes i tècniques que 

permetin identificar quines són aquestes condicions i valorar el grau d’adequació. 

La interacció entre l’entorn de treball i el treballador ha de ser eficaç i el més còmode 

possible, ja que sinó  podria posar en perill  el seu equilibri psicològic i nerviós. 

ITEM: 

C-303 
AREA: 300 APLICABLE:   COLUMNA C-303 FULL: 3 DE 3 

PARAULA 

GUIA 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQUENCIES SENYALITZACIÓ ACCIONS 

DIFERENT 

DE 

Composició 

d’aliment 

Contaminació de 

l’intercanviador 

E-306 

Desestabilització 

columna 

Indicador de 

cabal i indicador 

de temperatura 

Control de 

cabal en funció 

de la sortida del 

corrent 
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 En la indústria, podem trobar diversos factors de risc com poden ser les següents: 

 Realització de nombroses repeticions en un sol grup de músculs durant tota 

una jornada laboral. 

Poques vegades es relaciona el nombre de vegades d’una acció de treball 

per la qual haurà de realitzar el treballador amb  males postures, que poden 

causar el desgast de les articulacions. 

 La Il·luminació deficient pot afectar la visualització de les tasques. 

 Ambient tèrmic i deshidratació. El balanç hídric és de gran importància per 

aquells treballadors industrials  que efectuen el seu treball en ambients de 

temperatures elevades o realitzen treballs fatigants. Si l’aportació hídrica 

no és l’adequada, les reaccions químiques de l’organisme perden eficàcia i 

les cèl·lules disminueixen la seva capacitat per produir energia. Un altra 

funció és la regulació de la temperatura corporal. 

 Pantalles de visualització de dades (P.V.D.) condueix a la fatiga postural. Els 

més freqüent són una inclinació excessiva, rotació lateral del cap i flexió de 

les mans. 

 L’excés de soroll pot causar danys auditius quan el seu nivell és superior a 

80 db (A). 

 

 

5.10.1.2 RISC PSICOSOCIAL 

 

Segons la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, l’avaluació dels riscs laborals ha 

de contemplar tots els factors de risc, inclosos els de caràcter psicosocial. Per tant, 

l’actuació dels riscos  psicosocials ha d’estar integrada en la gestió de prevenció de 

l’empresa. 

L’avaluació psicosocial persegueix el mateix objectiu que el de prevencions de riscos 

laborals: identificar factors de risc i establir mesures de prevenció. D’altra banda, els 

factors psicosocials afecten els interessos personals i empresarials. En el moment de 

plantejar un risc psicosocial haurà de tenir-se en compte: les condicions de treball que 
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poden causar el malestar, els factors i les conseqüències, sigui sobre persones o sobre 

l’organització. A continuació, s’anomenen  les fases d’avaluació. 

a) Identificació dels factors de risc: Definir el problema el més clar possible 

b) Elecció de la metodologia, tècnica i aplicació: Delimita el mètode i la tècnica que 

s’utilitzarà. El mètode ens situa en el nivell teòric del procés d’avaluació, mentre que la 

tècnica es refereix a un nivell pràctic (tractament i anàlisis de la informació).  

c) Anàlisis: El tractament de dades ha de permetre trobar la causa del problema, és a 

dir, les possibles causes d’unes males condicions psicosocials del treball. Si són bones o 

no les condicions de treball, adequades o no, pels que ho realitzen. 

d) Programa d’intervenció: A partir d’un informe de resultats, es posa en marxa un 

programa de millora per corregir l’estat actual.  

e) Seguiment i control: Un cop es decideixen les actuacions, es posen en pràctica i es fa 

un seguiment per comprovar que efectivament s’aconsegueix la correcció esperada. 

Per tant, els riscos psicosocials  afecten  la salut dels treballadors a causa de males 

condicions de feina, concretament una deficient organització de treball. Aquests són 

alguns dels riscos psicosocials més comuns: 

 Estrès  

 Excés d’exigències psicològiques 

 Falta d’influència i desenvolupament 

 Falta de qualitat de lideratge 

 Compensacions molt pobres 

 Infermetats cardiovasculars  

Qualsevol d’aquests exemples, son riscos psicosocials, que poden afectar a la salut 

física i mental.  La pressió a la feina, en moments crucials que es requereix un alt 

rendiment, pot ser molt desfavorable si s’exigeix al treballador que doni més del que 

pot. El desenvolupament de la producció laboral, pot ser un fracàs si l’organització 
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empresarial és deficient, com a conseqüència ens podem trobar amb la desmotivació 

dels treballadors. 

5.10.1.3 RISC HIGÈNIC 

 

A la planta de producció d’Anilina els riscos higiènics principals que poden afectar als 

treballadors són els contaminants químics i els contaminants biològics. 

 Contaminants químics 

Totes les substàncies presents en la planta poden arribar a ocasionar un risc com a 

conseqüència de la seva generació o manipulació. Per aquest motiu, s’anomenen 

algunes mesures preventives, segons l’article 4 del Reial Decret 374/2001 sobre la 

protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

agents químics durant el treball. 

 Les manipulacions han de realitzar-se en un espai ventilat o amb sistemes 

de ventilació que permetin una suficient renovació de l’aire.  

 Independentment de la perillositat dels agents químics s’ha de triar 

adequadament el material de construcció de les instal·lacions i els equips 

que contenen agents químics, perquè siguin els més hermètics possibles. 

 Substituir, si és possible, els productes altament perillosos per altres menys 

agressius. 

 Està prohibit menjar, beure o fumar en el lloc de treball quan es manipuli 

substàncies perilloses. 

 És important la disponibilitat i la utilització de les instal·lacions per a la 

higiene personal abans i al finalitzar la jornada laboral. 

 La neteja del lloc de treball és una mesura bàsica per evitar exposicions 

innecessàries dels treballadors.  

  És important mantenir un mínim de neteja de la roba de treball d’ús 

habitual. 
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 Les parets, el sostre i el terra són fets de materials que tinguin 

característiques que permetin una correcta neteja, a més de garantir una 

impermeabilització dels agents químics que poguessin vessar-se 

 Utilitzar equips de protecció individual si no és possible reduir el risc o si es 

tracta d’una situació esporàdica que ho requereixi necessari. 

 

 Contaminants biològics. 

 

Els agents biològics són tots aquells éssers vius de naturalesa microscòpica present a 

determinats llocs de treball, i són capaços de provocar un efecte advers per la salut 

dels treballadors.  

 

Per aquest motiu es classifiquen els agents biològics en funció del risc d’infecció, 

segons les disposicions del Reial Decret 664/1997, de 12 de Maig, sobre la protecció 

dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició d’agents biològics durant 

la feina.  

 

- Grup 1: Agents biològics que difícilment poden ocasionar malalties. 

- Grup 2: Agents biològics que en certes circumstàncies poden ocasionar 

malaltia, però de difícil propagació. 

- Grup 3: Agents biològics patògens que causen malalties greus, amb risc de 

propagació al col·lectiu i amb tractament eficaç. 

- Grup 4: Agents biològics patògens que causen malalties greus, amb risc de 

propagació al col·lectiu i sense tractament eficaç. 

 

Per tant, la classificació es fa en funció dels paràmetres que es resumeixen en la 

següent taula: 
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Taula 5-10-1-3-1: Riscos higiènics 

Conseqüència Grup de risc 

1 2 3 4 

Facilitat de 

malaltia 

NO SI SI SI 

Facilitat de 

propagació 

- NO NO NO 

Existència de 

tractament 

- SI SI NO 

 

En la Planta de producció d’Anilina els treballadors estan exposats a la legionel·la, ja 

que poden estar presents a les instal·lacions industrials que s’utilitzen aigua segons el 

Reial Decret 865/2003, on s’estableixen els criteris higiènics sanitaris per a la prevenció 

i el control de la legionel·losi.  

La legionel·la és una malaltia bacteriana infecciosa que pot provocar pneumònia i 

pertany al risc biològic de Grup 2. Aquesta creix en aigües a temperatures compreses 

entre 20ºC i 50 ºC, i una proliferació òptima entre 35ºC i 45ºC. Sota els 20ºC es troba 

latent sense multiplicar-se i no sobreviu per sobre els 60ºC (segons la NTP 538 

Legionel·losis, mesures de prevenció i control en instal·lacions de subministrament 

d’aigua).  

Les instal·lacions amb més probabilitat de proliferació  són els següents: 
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Taula 5-10-1-3-2: Proliferació legionel·losis en Anilex CO. 

Sistemes sanitaris d’aigua calenta 

 

Condensadors 

 

Sistemes d’aigua climatitzada amb recirculació 

 

Instal·lacions d’aigua freda de consum humà (depòsits, canonades), cisternes o depòsits 

mòbils. 

 

Sistemes d’aigua contra incendis 

 

Sistemes de reg per aspersió en el medi urbà 

 

Fonts ornamentals. 

 

Sistemes de refrigeració 

 

Les mesures preventives a adoptar seran les següents: 

 Revisions periòdiques de les instal·lacions de risc (canonades de A.C.S, 

sistemes de refrigeració, etc.), d’acord amb el Reial Decret 865/2003 criteris 

de prevenció de la legionel·losi. Aquesta inspecció l’ha de dur a terme un 

personal qualificat d’una empresa acreditada per desenvolupar aquesta 

tasca. 

 Les instal·lacions de consum humà ha de garantir la total estanqueïtat i la 

correcta circulació de l’aigua, evitant-ne l’estancament. 

 Mantenir la temperatura de l’aigua al circuit d’aigua freda el més baixa 

possible, on les condicions climàtiques ho permetin. Per aquest motiu es 

procura que les canonades estiguin prou allunyades de l’aigua calenta o 

sinó aïllades tèrmicament. 
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 Disposar d’un sistema de vàlvules de retenció segons la norma UNE-EN 

1717, que evitin retorns d’aigua subministrat per evitar mescles d’aigua 

dels diferents circuits. 

 Assegurar-se que l’aigua emmagatzemada no hi proliferin flora bacteriana. 

 Utilitzar materials que en contacte són capaços de resistir una desinfecció 

amb clor o altres desinfectants, evitant el creixement microbià i la formació 

de bio-capa  a l’interior de les canonades. 

 

 

5.10.1.4 RISC DE SEGURETAT  

 

En molts treballs és més freqüent conviure amb productes químics. Nombrosos 

processos industrials requereixen d’ells i la seva manipulació pels treballadors forma 

part del dia a dia. Aquest procediment ha d’observar-se amb rigor i manera metòdica. 

Per aquest motiu: 

 Revisar de manera periòdica els hàbits de treball per detectar possibles 

actuacions que puguin generar un risc 

 Les sortides, zones de pas, vies d’evacuació i espais de treball hauran de 

mantenir-se sempre lliures d’objectes i líquids o substàncies. 

 Utilitzar les eines i equips de treball adequats al treball que s’ha de realitzar 

i pel que han sigut dissenyades. 

 Fer ús dels equips de protecció individual que siguin necessaris per protegir 

del risc al qual s’està exposat. 

5.11 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s) 
 

El Reial Decret 773/1997, estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut dels 

treballadors en la feina i el manteniment dels equips de protecció individual (EPI’S) 

dins del context de la llei 31/1995, del 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
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5.11.1 DEFINICIÓ EPI 

 

S’entén per equip de protecció individual (EPI) aquell equip que han de ser portat pel 

treballador,  ja sigui posat o subjectat per protegir a aquest, d’un o més riscos que 

puguin desfavorir la seva salut i seguretat.  

Es poden excloure: 

- Material d’esport. 

- Equips de protecció individual de transport per carretera. 

- Equips de protecció individual dels militars, policies, i de les persones dels 

serveis de manteniment de l’ordre. 

- Equips de salvament. 

- Roba de treball normal i uniformes no destinats a protegir la salut o integritat 

del treballador. 

- Material d’autodefensa.  

- Aparells portàtils per la detecció i senyalització dels riscos. 

És totalment obligatori utilitzar equip de protecció individual si la feina consta de riscos 

laborals on hi ha perill de seguretat o salut pel treballador, si no s’ha pogut evitar o 

limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, 

mètodes o procediments d’organització del treball. 

Els equips de protecció individual han de proporcionar una protecció eficaç als riscos, 

però no poden suposar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  

- Han de ser ajustades a les característiques anatòmiques del portador. 

- Respondre a les necessitats existents en la feina. 

- Ajustar-se a l’estat de salut del portador. 

Els equips de protecció individual en general estan destinats a l’ús d’una única 

persona, però en el cas que sigui necessari la seva utilització per vàries persones, ha de 

seguir unes mesures perquè no s’origini un problema d’higiene i salut als diversos 

usuaris, que han de disposar d’aquest aparell. 
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És important el manteniment i el bon ús que se li dóna als equips de protecció 

individual, i per aquest motiu s’ha de seguir la utilització, les condicions 

d’emmagatzematge, el manteniment, la neteja i desinfecció de les EPI’S d’acord amb 

les instruccions que dóna el fabricant, el qual ha de complir les condicions del Reial 

Decret 159/1995 de Regulació de les Condicions de Comercialització i Lliure Circulació 

de l’Equip de Protecció Individual. 

El temps que s’ha de portar, es determina en funció dels següents casos: 

- Gravetat del risc. 

- La freqüència i el temps d’exposició al risc. 

- Les condicions del càrrec. 

- Les prestacions del propi equip. 

- Els riscos addicionals derivats de la utilització de l’equip.  

En aquells casos on sigui necessari la utilització de múltiples equips de protecció 

individual, serà necessari que siguin compatibles entre si i han de poder mantenir la 

seva eficàcia en relació amb el risc que s’està enfrontant. 

5.11.2 CATEGORIES DELS EPI’s 

 

Per què un Equip de protecció individual compleixi el Reial Decret 159/1995 i pugui ser 

comercialitzat a la Unió Europea i utilitzat, ha de complir dues condicions: 

1. Ha de ser segur. El fabricant ha de complir uns requisits per garantir la 

seguretat i salut de l’usuari, anomenat “Exigències Essencials de Salut i 

Seguretat (EESS)”. 

2. Disposar del marcatge “CE” y ha d’estar col·locat de forma visible, llegible i 

indeleble durant la vida útil de l’equip. 

Figura 5-11-2-1: CE 
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D’aquesta manera es poden classificar en tres categories: 

Categoria I: Equips de disseny senzill destinats a protegir riscos mínims, amb efectes 

graduals, percebuts a temps i sense perill per l’usuari. Aquests pertanyen a aquesta 

categoria exclusivament els EPI’s que tinguin com a finalitat protegir a l’usuari 

d’agressions mecàniques amb efectes superficials; productes poc nocius amb efecte 

fàcilment reversibles com guants de protecció de solucions de detergents diluïts; riscos 

produïts durant manipulació de peces calents no superiors a 50ºC; vibracions i xocs 

que puguin provocar lesions irreversibles a parts vitals del cos; i la radiació solar. 

 Categoria II: Equips de disseny mitjà que tenen la finalitat de proporcionar protecció 

mitjana, però no comporten conseqüències mortals o irreversibles. Protecció 

especifica de mans i braços; protecció especifica de peus i cames; protecció total i 

facial. 

Categoria III: Equips destinats a protegir riscos greus, mortals o irreversibles sense que 

l’usuari pugui descobrir a temps el seu efecte. Pertanyen a aquesta categoria els 

equips de protecció respiratòria filtrants que protegeixin contra líquids, sòlids, aerosols 

i gasos irritants i tòxics; equips de protecció respiratòria totalment aïllats de 

l’atmosfera i destinats a la immersió; equips de protecció contra agressions químiques; 

equips de protecció de temperatures iguals o superiors de 100ºC; equips de protecció 

d’ambients freds iguals a -50ºC; EPI destinats a protegir caigudes des d’una 

determinada altura; EPIS destinat a protegir contra riscos elèctrics. 

En aquesta planta de producció d’Anilina s’utilitzen majoritàriament equips de 

protecció individual de Categoria II i III, ja que es realitzen operacions bàsiques de 

control de procés i transformació de les matèries primes per l’obtenció d’anilina. 

També es realitzen mescles i separacions químiques entre d’altres. Hi ha zones de rics 

d’explosió, incendi i exposició als components presents en tot el procés de producció, 

que poden ser perjudicials per a la salut i poden produir un efecte irreversible pel 
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treballador si no es tria un equip de protecció individual adient per aquell determinat 

risc. 

5.11.3 ELECCIÓ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Segons l’article 6, del Reial Decret 773/1997, sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relativa a la utilització dels treballadors d’equips de protecció 

individual, per la bona elecció dels equips de protecció individual, l’empresari ha de 

dur a terme les següents accions: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no es puguin evitar. 

- Definir les característiques que ha de reunir els equips de protecció 

individual per garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa del 

risc, així també com el risc que poden comportar els mateixos equips de 

protecció individual. 

- Comparar les característiques dels equips de protecció individual existents 

al mercat. 

- En la determinació de les característiques de l’equip de protecció individual, 

s’ha de triar aquell en funció de les característiques de quan va ser escollit 

en el seu moment.  

A continuació, s’identifiquen les actuacions que han de dur-se a terme per l’elecció de 

l’EPI. 

 

1) Identificar i avaluar el risc que motiva a l’ús de l’EPI 

És imprescindible identificar i avaluar el risc que impulsa a l’ús de l’EPI com a 

mesura de protecció. El propòsit d’aquesta avaluació és garantir que l’EPI 

escollit es l’idoni per un determinat risc i és apropiat a les circumstàncies i 

magnituds en les que ha de ser utilitzat. Ja que no tots els EPI’s dissenyats per 

la protecció d’un mateix tipus de risc són vàlids per tots els ordres de magnitud. 

2) Definir les característiques de l’EPI necessari 



CAPITOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
    

141 
 

Consisteix a enumerar les especificacions que ha de tenir l’EPI per protegir del 

risc existent i permetre al treballador desenvolupar el seu treball de manera 

segura i adequada. 

3) Comparar amb EPI existents 

Mitjançant la comparació amb els equips disponibles al mercat, es pot escollir 

aquell que millor s’ajusta a les condicions d’ús. Durant aquest procediment és 

aconsellable sol·licitar informació addicional al fabricant per assegurar que 

l’equip escollit proporciona la protecció requerida.   

Aquests passos no han de seguir un ordre fix i rigorós sinó que s’ha de realitzar 

mitjançant una interacció dels diferents apartats fins a aconseguir una protecció 

efectiva. 
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5.11.4 TIPUS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

En aquest apartat s’anomenen els equips principals de protecció individual que han 

d’estar present en cada àrea d’Anilex CO. 

Figura 5-11-4-1: Implantació àrees 

 

 ÀREA 100:  Emmagatzematge de matèries primes 

 

- Guants de protecció química: Els treballadors d’aquesta àrea estan exposats a patir 

una lesió cutània si entren en contacte directe amb el fluid emmagatzemat en cas de 

fuita, vessament o reparació d’un equip com per exemple una vàlvula, bomba, tanc, 

etc.  

En general els guants que més es faran servir en Anilex CO seran les de Categoria II i III. 

Poden fabricar-se amb una àmplia variabilitat de materials i en funció de les 

característiques proporcionaran un tipus de protecció o altre. 
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Tanmateix, contínuament apareixen variabilitat de materials amb composicions 

diferents el que dificulta en general associar material amb protecció.  

Els guants han de seguir la norma UNE-EN-420 de requisits generals dels guants de 

protecció i han d’ estar marcats amb un pictograma amb forma d’escut, on en el seu 

interior es troba el símbol corresponen al tipus de risc al qual protegeix, número de la 

norma que aplica, el nivell de rendiment i els nivells de protecció. 

Figura 5-11-4-2 

 

Els guants de protecció química, a banda de ser de la talla adequada, han de ser 

fabricats per materials polimèrics impermeables, ja que en la normativa aplicable és un 

requisit no deixar passar aire a través d’ell. Aquests materials impermeables permeten 

utilitzar-los com material de protecció química oferint una resistència a la penetració, 

com per exemple el làtex, PVC, nitril, neoprè, polietilè, butil i PVA.  

- Guants de protecció contra el fred: En Anilex CO s’emmagatzema amoníac líquid a 

temperatura criogènica i per això s’han d’utilitzar guants criogènics que cobreixin el 

braç, ja que pot crear cremades per congelació. Aquests guants estan regulats per la 

normativa UNE EN 511 2006 on s’especifica que aquests guants deuen arribar a 

protegir almenys el nivell 1 (abrasió) 

Figura 5-11-4-3 Risc contra el fred 

 

- Guants per la protecció de bombers: Aquets guants permeten protegir contra la calor 

i flames en cas que es doni un incendi de les substàncies inflamables d’aquesta àrea. 

Aquesta EPI no està destinat a la manipulació de substàncies químiques però 



CAPITOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
    

144 
 

proporciona alguna protecció contra el contacte accidental. A més, permet treballar 

durant llargs períodes de temps en condicions perilloses i estan regulats per la norma 

EN 659. 

Figura 5-11-4-4 Risc d’incendi 

 

 

 

-Pantalla facial de seguretat: Aquesta EPI protegeix els ulls i cobreix la totalitat del 

rostre contra projecció de partícules solides, esquitxades de substàncies, etc. 

Figura 5-11-4-5: Pantalla facial 

 

- Ulleres de muntura integral: Estan formades per una muntura de plàstic flexible, amb 

ocular panoràmic amb una banda elàstica que permet ajustar-la al cap. Aquest tipus 

proporciona una protecció dels ulls des de tots els angles. 

Figura 5-11-4-6: Ullera muntatge integral 
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- Calçat de seguretat: El calçat de seguretat a l’entorn laboral compleix una funció molt 

important per protegir els peus del treballador. Aquest tipus de calçat és recomanable 

utilitzar-lo en gairebé totes les àrees d’Anilex CO excepte l’àrea 400 i 900. 

La normativa aplicable al calçat de protecció individual és l’ISO 20345:2004, que 

bàsicament considera que el calçat de seguretat ha d’incorporar elements que 

serveixin per protegir a l’usuari de probables lesions que puguin ocasionar un accident. 

Aquest ha de trobar-se equipat per una construcció d’acer o altre material que 

garanteixi la seguretat en la punta del peu. Estan dissenyats per oferir protecció contra 

un impacte que té un nivell d’energia d’almenys 200 J i la compressió d’almenys 15 kN. 

Figura 5-11-4-7: Botes de seguretat 

 

 

- Calçat per l’extinció d’incendis de tipus 3: Aquesta àrea té un alta probabilitat de patir 

un incendi i s’ha d’utilitzar un calçat adequat per les situacions d’emergència on es 

potenciïn l’emissió a l’ambient de substàncies químiques. 

-  Casc de seguretat: el casc de protecció per a la indústria és un element per cobrir el 

cap del treballador, que està destinat a protegir-lo contra ferides produïdes per 

objectes que incideixin sobre ell. 

- Roba de protecció d’alta visibilitat: Destaquen les armilles reflectants. Confeccionada 

amb materials fluorescents o amb característiques de retro-reflectivitat adequada. 

Aquesta Epi es considera necessària en totes les àrees (excepte l’àrea 900) per garantir 

la visibilitat de tots els treballadors, ja sigui operaris, enginyers, gerents, etc. 
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 ÀREA 200: PRODUCCIÓ ANILINA 

 

- Guants tèrmics: El procés d’anilina es duu a terme a temperatures elevades i per això 

es necessari protegir els braços i mans. Els guants tèrmics protegeixen front la calor de 

contacte, calor radiant, petites esquitxades i grans quantitats de metall fos. 

- Equips filtrants de protecció respiratòria front a gasos: Majoritàriament s’utilitzaran 

de classe II i III. Tenen com a objectiu protegir les vies respiratòries i han de complir la 

norma UNE-EN-143:2001 i la norma UNE-EN 14387:2004. L’aire passa a través d’un 

filtre on elimina els contaminants i només ha de fer-se servir en ambients on només 

continguin, com a mínim, un 17% en volum de l’oxigen.  

Aquesta EPI es realment necessària ja que el procés es dona en fase gas, i qualsevol 

fuita del procés podria ser altament perillosa pel personal d’aquesta àrea.  

Els tipus de filtre recomanats en aquest àrea tenint en compte el INSHT (Institut 

nacional de seguretat i higiene en el treball) son els següents: 

Taula 5-11-4-1: Tipus protecció respiratòria 

Tipus Aplicació principal Codi de color 

A Gasos i vapors de 

compostos orgànics amb 

PE>65   

Marró 

AX Gasos i vapors de 

compostos orgànics amb 

PE<65   

Marró 

K Amoníac i els seus derivats Verd 

 

- Equips aïllants de protecció respiratòria: Donen protecció tant en atmosferes 

contaminades com per quan hi ha deficiència d’oxigen, en aquest últim cas 

proporcionen aire procedent d’una font independent al medi ambient. Aquest és útil 
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en situacions molt sobtades de deficiència d’oxigen o d’una alta concentració de 

substàncies tòxiques amb risc immediat. 

- Roba de protecció contra fonts de calor tèrmic: La falta d’aclimatació a la calor és un 

dels factors personals més importants i el treballadors no aclimatats poden patir danys 

en condicions d’estrès tèrmic per la calor. Degut a les altes temperatures a la que es 

treballa en aquest àrea es recomanable que els treballadors d’Anilex CO disposin 

diàriament si cal d’aquest tipus de protecció. 

- Calçat conductor:  S’utilitza quan es necessari minimitzar la carrega elèctrica 

especialment quan es manipulen substàncies amb energia d’ignició.  No esta destinat a 

treballs amb electricitat, però si deuen dissipar la corrent estàtica.  Aquest calçat és 

una EPI de categoria II i és adequat en el procés perquè la producció d’una espurna 

electrostàtica és critica en ambients inflamables. 

-Casc de seguretat: Ídem a l’àrea 100. 

ÀREA 300: PURIFICACIÓ ANILINA 

- Guants de protecció química: En el cas de reparació d’una unitat és imprescindible 

fer-ho amb guants de protecció química ja que en aquesta àrea la concentració 

d’anilina es del 99,3%. 

- Roba de protecció química: A més del guants de mans, es important protegir el cos en 

cas d’un accident laboral, vessament incontrolat etc. 

-- Equips filtrants de protecció respiratòria front a gasos: Idem a l’àrea 200. Aquesta és 

un espai obert però cal la utilització d’aquesta Epi per minimitzar la inhalació en cas de 

fuita o sortida incontrolada de fums. 

- Protecció anticaigudes: Un sistema anticaiguda té com a objectiu aconseguir retenir 

l’usuari de forma segura quant aquest cau a una determinada altura. Això implica en 

primer lloc, que la distància vertical recorreguda pel cos sigui la mínima possible, 

seguidament es produeix la parada de la caiguda i, a continuació ha de garantir el seu 

manteniment en suspensió  fins a l’arribada a un lloc d’auxili. Aquesta Epi  és 

necessària en cas de reparació d’alguna unitat integrada de la columna de purificació. 
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- Casc de seguretat: Ídem a l’àrea 100. 

ÀREA 400: OFICINES I LABORATORI 

A l’àrea d’oficines no es necessari portar cap equip de protecció individual però s’ha de 

tenir en compte el número d’equips de protecció individual per a cada treballador de 

la planta, encara que la seva feina no estigui destinada a la manipulació de productes 

químics. És una mesura de precaució en cas d’accident general de la planta. 

Al laboratori, si es necessari la utilització de equips de protecció individual, en especial 

les següents: 

- Ulleres de protecció universal: Formen una peça única. La majoria disposen de 

proteccions laterals, protegint la regió orbital de l’usuari. Protegeixen contra 

esquitxades químiques, irritació dels ulls, etc. 

- Calçat de laboratori i barrets d’un sol ús : Proporcionen una manera eficaç de protegir 

el cabell i les sabates. Evitar la contaminació. 

- Bata de laboratori: Proporcionen protecció en cas de esquitxada durant la 

manipulació. 

-Mascares de laboratori: Proporcionen un filtrat de partícules per evitar la 

contaminació. 

ÀREA 500: PARC DE TANCS DE PRODUCTE ACABAT 

- Guants de protecció química: han de tenir les característiques iguals que els guants 

de l’àrea de purificació. 

- Roba de protecció contra productes químics: Idem a l’àrea 300. 

- Equips filtrants de protecció respiratòria front a gasos: ídem a l’àrea 200. 
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ÀREA 600: MANTENIMENT 

- Roba de protecció contra agressions mecàniques: Aquest àrea es realitzen treballs de 

taller, es a dir, reparacions d’equips, soldadura etc.  Les agressions mecàniques a la 

que esta dissenyat aquest tipus de roba és contra talls, rascades, punxades i impactes. 

- Pantalles facial de protecció: Ideal per a realitzar treballs de soldadura. 

- Guants de cuir de màniga llarga: Han de ser resistents a l’acció mecànica per treballar 

amb eines punxants. 

- Guants de soldadura: Protegeix dels riscos derivats del procés de soldadura i tasques 

relacionares amb l’exposició de calor o flama (calor convectiu, calor radiant, petites 

esquitxades), radiació UV emeses per l’arc, agressions mecàniques, i proporciona una 

mínima resistència elèctrica de 100V en la soldadura amb arc. 

- Protectors auditius actius: Aquesta EPI és idònia en situacions d’exposició a sorolls 

impulsius o d’impacte. Destaquen en aquest àrea els que inclouen un sistema de 

comunicació amb cable o inalàmbric amb el qual el treballador pot rebre missatges, 

alarmes i senyals.  

- Protectors auditius passius: També es poden fer servir protectors passius, es a dir, 

només redueixen el so. Destaquen els taps, orelleres i cascs acústics. 

Àrea 601: MAGATZEM 

En aquesta àrea s’ emmagatzemen la totalitat d’equips de protecció individual 

necessaris per la totalitat de treballadors de la planta. A més s’emmagatzemen els 

recanvis necessaris per a dur a terme la reparació dels equips 

- Per accedir a quest àrea es necessari portar, calçat de seguretat per oferir protecció 

contra algun impacte i casc de seguretat. 

 

Àrea 700: SERVEIS 
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- Guants de protecció individual front a riscos elèctrics: Aquets són de categoria III i 

estan destinats a protegir d’un perill mortal o que pot danyar significativament la salut. 

Els guants dielèctrics s’utilitzen pel treballador per la protecció de les mans davant 

feines relacionades amb electricitat i gràcies al material aïllant evita la possibilitat de 

sofrir danys. 

- Calçat elèctricament aïllant: Protegeix front el pas de la corrent elèctrica pel cos del 

treballador, evitant així que la corrent circuli a través d’ell. 

- Roba de protecció contra riscos elèctrics. 

- Protectors auditius: En aquest àrea estan presents equip que fan soroll ( sala d’aire 

comprimit i sala de calderes). En cas de treballar durant un llarg període de temps es 

recomanable la utilització de taps, orelleres depenen del nivell de soroll etc.   

Àrea 800: TRACTAMENT DE RESIDUS 

- En aquesta àrea cal  protegir-se amb botes de seguretat, casc i  roba reflectant. 

ÀREA 900: VESTUARIS I MENJADOR 

Aquesta àrea dona un servei de vestuari, menjador i entreteniment idoni per cobrir les 

necessitats biològiques i físiques d’aquets. Per tant, no cal utilitzar cap equip de 

protecció individual.  

5.12 SENYALITZACIÓ 

 

La senyalització és el resultat de la combinació de formes geomètriques i colors, als 

quals se li afegeix un símbol o pictograma, al qual s’atribueix un significat relacionat 

amb la seguretat. Té la finalitat d’evitar accidents, facilitar als treballadors la 

localització e identificació de les instal·lacions de protecció, evacuació, emergència i 

primers auxilis. Aquesta està regulada pel Reial Decret 485/1997 on estableix les 

disposicions mínimes de senyalització de seguretat i la salut en el treball. 
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5.12.1 DEFINICIONS 

 

Segons l’article 2 del Reial Decret 485/1997 es poden classificar en diversos tipus de 

senyals. 

a) Senyal de prohibició: prohibeix un comportament capaç per provocar un perill. 

b) Senyal d’advertència: adverteix un risc o un perill  

c) Senyal d’obligació: obliga un determinat comportament  

d) Senyal de salvament o socors: senyal que proporciona indicacions relatives a la 

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

e) Senyal indicativa: proporciona informació diferent a les mencionades amb 

anterioritat a) a d). 

f) Senyal en forma de panell: senyal que, per la combinació de la forma 

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

determinada informació, les quals la seva visibilitat esta assegurada per una 

il·luminació amb intensitat suficient. 

g) Senyal addicional: senyal que complementa al tipus de senyal de l’apartat f)  

h) Color de seguretat: color al qual s’atribueix un significat en relació amb la 

seguretat i la salut en el treball. 

i) Símbol o pictograma: imatge que descriu una situació i obliga a un 

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

sobre una superfície lluminosa. 

j) Senyal lluminosa: senyal emesa mitjançant un dispositiu format per un material 

transparent o translúcids, il·luminat des de darrere o el seu interior, de manera 

que sembli que per si sol una superfície lluminosa. 

k) Senyal acústica: senyal sonora codificada, emesa i difosa per mitjà d’un 

dispositiu, sense la intervenció de la veu humana ni sintètica.  

l) Comunicació verbal: missatge verbal predeterminat on s’utilitza la veu humana 

o sintètica. 
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m) Senyal gestual: moviment o disposició dels braços o les mans en forma 

codificada per guiar a les persones que estiguin realitzant maniobres que 

constitueixin un risc o perill pels treballadors. 

Pel que fa als senyals de prohibició, advertència, obligació i salvament o socors, són 

senyals en forma de panell que es troben a l’apartat  5.12.3 

 

 

 

5.12.2 COLORS DE SEGURETAT 

 

Els colors de seguretat poden formar part de la senyalització de seguretat o constituir-

les per si mateixes. A la següent taula es mostra els colors de seguretat i el seu 

significat i altres indicacions d’ús. 

Taula 5-12-2-1: Codi de colors de seguretat 

Color Significat Indicacions i precisions Senyal 

Vermell 

Senyal de prohibició. Comportament perillós  

Perill-alarma. 

Parada, dispositius de 

desconnexió 

d’emergència. 

Evacuació. 

 

Materials i equips de 

lluita contra incendis. 

Identificació i 

localització. 

Groc o groc 

ataronjat 

Senyal d’advertència 

.. 

Atenció, precaució. 

Verificació. 
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Blau Senyal d’obligació. 

Comportaments o 

accions específiques. 

Obligació d’utilitzar un 

equip de protecció 

individual. 

 

Verd 

Senyal de salvament o 

socors 

Portes, sortides, 

material, llocs de 

salvament o socors 

locals. 

 

Situació de seguretat. Volta a la normalitat. 

  

En determinats casos el color del fons on s’ha d’aplicar el color de seguretat dificulta la 

visualització d’aquest, i per això s’utilitza un color de contrast que emmarqui o alterni 

el color de seguretat, segons la taula següent: 

Taula 5-12-2-2: Colors de contrast 

Color de seguretat Color de contrast 

Vermell Blanc 

Groc o groc ataronjat Negre 

Blau Blanc 

Verd Blanc 

 

Cal afegir, quan la senyalització d’un element es realitzi amb un color de seguretat, les 

dimensions de la superfície de color han de guardar proporció amb les de l’element i 

permetre la seva fàcil identificació. 

5.12.3 SENYALS EN FORMA DE PANELL 

 

Les característiques d’aquets panells seran lo més senzills possible, evitant detalls 

innecessaris per la seva comprensió. Pel que fa al material i les dimensions, serà d’un 

material resistent als cops, el mal temps i les agressions mediambientals i han de 

garantir la bona visibilitat. 
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Segons els seus requisits d’utilització: s’instal·laran preferentment a una altura i una 

posició apropiada a l’angle visual, tenint en compte possibles obstacles. El lloc 

d’emplaçament deu estar ben il·luminada, accessible i fàcilment visible. Si la 

il·luminació general es insuficient, s’afegeix una il·luminació addicional o s’utilitzarà 

colors  fosforescents o materials fluorescents. 

A fi d’evitar una disminució de l’eficàcia de la senyalització no s’utilitzarà varies senyals 

pròximes entre si. 

 

En general la senyalització deu: 

 

- Estar justificada i ser creïble sense resultar excessiva. 

- Seguir l’evolució de la situació que la motiva, a l’espai el temps. 

- Retirar-se quan deixi d’existir la situació que la justificava. 

 

A continuació es mostren els diferents tipus de senyals de seguretat en funció de 

l’aplicació. 

 

 Senyals de prohibició 

Forma rodona. Pictograma negre sobre fons blanc, vores i banda (transversal 

descendent d’esquerra a dreta travessant el pictograma a 45º respecte l’horitzontal) 

vermells (el vermell ha de cobrir com a mínim el 35% de la superfície del senyal). 
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 Senyal d’advertència  
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Forma triangular. Pictograma negre sobre fons groc (deu de cobrir com a mínim el 50% 

de la superfície de la senyal), i vores negres. 

 

 

 

 

 Senyal obligació 
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Forma rodona. Pictograma blanc sobre fons blau ( deu estar cobert el 50% de de la 

superfície de la senyal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senyal de salvament o socors 
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Forma rectangular o quadrada. Pictograma blanc sobre fons verd (el verd deu cobrir 

com a mínim  el 50% de la superfície del senyal.) 

 

Les senyals corresponents a salvament o socors de forma rectangular o quadrada amb 

una fletxa blanca sobre el fons verd, no deuen col·locar-se sense l’acompanyament de 

la senyal corresponent a primers auxilis, dutxa de seguretat, rentat d’ulls, llitera, ja que 

no indicarien a  on condueixen.  

 Senyals relatives  a equips de lluita contra incendis. 

Forma rectangular o quadrada. Pictograma blanc sobre fons vermell (el vermell deu 

cobrir com a mínim el 50% de la superfície de la senyal) 



CAPITOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
    

159 
 

 

A la taula següent es recullen les característiques bàsiques de les senyals anteriorment 

descrites. 

Taula 5-12-3-1: Resum de colors 

Tipus de 

senyal de 

seguretat 

Forma 

geomètrica 

Color 

Pictograma Fons Vora Banda 

Advertència Triangular Negre Groc Negre - 

Prohibició Rodo Negre Blanc Vermell vermell 

Obligació Rodo Blanc Blau Blanc o blau - 

Lluita 

contra 

incendis 

Rectangular 

o quadrada 

Blanc Vermell - - 

Salvament 

o socors 

Rectangular 

o quadrada 

Blanc Verd Blanc o 

verd 

- 
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5.12.4 SENYALS LLUMINOSES I ACÚSTIQUES 

 

Generalment l’ús de les senyals acústiques és més convenient que les senyals 

lluminoses, quan els nivells d’il·luminació siguin molt elevats o hi hagi dificultat 

d’apreciació de la senyal per fum, foscor, o altres obstacles o la capacitat visual 

limitada d’algunes persones. En canvi, quan el soroll ambiental és molt elevat o per la 

limitació de la capacitat física auditiva del personal, s’optarà per la senyalització 

lluminosa o es fa servir com complement de la senyal acústica. 

 Característiques i requisits de les senyals lluminoses. 

La llum emesa deu provocar un contrast lluminós apropiat respecte al seu entorn, en 

funció de les condicions d’us previstes. La seva intensitat deu assegurar la seva 

percepció, sense arribar a produir enlluernaments.  

El dispositiu pot emetre una senyal tant contínua com intermitent, en el cas de la 

senyal intermitent s’utilitza per indicar un major grau de perill o major urgència, 

respecte la senyal contínua. En el cas de la senyal intermitent, la seva duració i 

freqüència de llum ha de poder permetre la correcta identificació del missatge, per 

evitar confusió amb la senyal continua i altres senyals lluminoses A més, no deu 

utilitzar-se dos senyals lluminoses al mateix temps que puguin donar lloc a la confusió. 

 Característiques i requisits d’ús de les senyals acústiques. 

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

ambiental, per poder ser audible, sense arribar a ser molest. En el cas que el soroll 

ambiental sigui massa intens no s’ha d’utilitzar aquest tipus de senyal. 

El to de la senyal acústica i les senyals intermitents, la duració, l’interval i l’agrupació 

dels impulsos, deu permetre la correcta identificació i clara distinció front altres 

senyals acústiques i sorolls ambientals. 

Per evitar confusions no es permet utilitzar dos senyals acústiques simultàniament. 
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Cal assenyalar que les senyals acústiques intermitents s’utilitzen per indicar un elevat  

grau de perill o major urgència requerida, en el cas d’una senyal d’evacuació, aquest 

deu ser continu.  

 

5.12.5 COMUNICACIÓ VERBAL 

 

La comunicació verbal s’estableix entre un interlocutor o emissor i un o varis oients, en 

un llenguatge format per textos eventualment codificats. Aquets missatges verbals són 

curts, simples i tant clars com sigui possible. A més es farà d’una manera directa 

(mitjançant la veu humana) o bé indirecta (veu humana sintètica difosa per un mitjà 

apropiat). 

Habitualment en la senyalització d’emergència dels llocs de treball, es fa servir la 

comunicació verbal com complement de la senyalització acústica, amb el fi de facilitar 

informació concreta de la situació existent i las actuacions a seguir per part del 

personal present. D’aquesta manera millora l’eficàcia de la resta de senyals, inclús la 

reducció del temps d’evacuació, si fos necessari.   

En qualsevol cas, deu garantir el funcionament en les situacions en les que es 

produeixen un tall del subministrament elèctric i perfectament audibles a les persones 

presents a les que vagi dirigit el missatge. 

 

5.12.6 SENYALS GESTUALS 

 

Les senyals gestuals s’identifiquen per un moviment o disposició dels braços o les mans 

d’una forma prèviament codificada per guiar a les persones, deu ser precisa, simple, 

amplia i fàcil de realitzar i comprendre i clarament distingible de qualsevol altre senyal. 

Es tracta d’un tipus de senyal que habitualment es fa servir a les empreses per dirigir o 

donar indicacions a les persones que estiguin realitzant maniobres que suposin un risc 
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o perill pels treballadors. El personal encarregat d’emetre aquet tipus de senyal, deu 

ser fàcilment identificat i per això fan servir peces d’alta visibilitat (habitualment 

armilles) que siguin fluorescents o reflectants. 

En el cas de les situacions d’emergència, aquet tipus de comunicació pot emprar-se 

com complement de les senyals verbals, amb les que són totalment compatibles, per 

donar una major èmfasis al missatge que el vol transmetre, sempre i quant ofereixin 

informació no contradictòries.  

A la figures mostren la codificació dels gestos. 

 

 

 

 

Taula 5-12-6-1: Gestos generals 

Significat Descripció Il·lustració 

Començament: 

Presa de comandament. 

 

 

 

Els braços estesos 

horitzontalment  els palmells 

de les mans cap endavant. 
 

Stop: 

Interrupció. 

Fi del moviment 

El braç dret estès cap amunt 

, el palmell de la mà  cap 

endavant. 
 

Fi de les operacions 
Les dues mans juntes a la 

altura del pit. 
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Taula 5-12-6-2: Gestos verticals 

Significat Descripció Il·lustració 

Pujar Braç dret estès cap amunt, el 

palmell de la mà cap 

endavant, descrivint un 

cercle. 
 

Baixar Braç dret estès cap a baix, el 

palmell de la mà cap a l’ 

interior descrivint lentament 

un cercle. 

 

Distancia vertical Les mans indiquen la 

distància.  

 

Taula 5-12-6-3: Gestos horitzontals 

Significat Descripció Il·lustració 

Avançar 

Els braços doblegats, els 
palmells de les mans cap a l’ 
interior, els avantbraços es 

mouen lentament cap al cos.  

Retrocedir 

Els dos braços doblegats, els 
palmells de les mans cap a l’ 
exterior, els avantbraços es 

mouen lentament allunyant-
se del cos.  

Cap a la dreta 

El braç dret estès 
horitzontalment, el palmell 

de la mà cap a baix, fent 
petits moviments lents 

indicant la direcció.  

Cap a l’ esquerra 

El braç esquerra estès 
horitzontalment, el palmell 

de la mà cap a baix, fent 
petits moviments lents 

indicant la direcció.  

Distancia horitzontal 
Les mans indiquen la 

distància. 
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Taula 5-12-6-4:  Gest de perill 

Significat Descripció Il·lustració 

Perill, stop o parada de 

emergència 

Els braços estesos cap 

amunt, els palmells de les 

mans cap endavant. 
 

Ràpid 

Els gestos codificats referits 

als moviments es fan amb 

rapidesa 

 

Lent 

Els gestos codificats referits 

als moviments es fan molt 

lentament 

 

 

 

5.12.7 DISPOSICIONS MÍNIMES RELATIVES A DIVERSOS SENYALS  

 

 Risc de caigudes, xocs i cops 

Per la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que puguin originar riscos 

de caigudes de les persones, xocs o cops, es pot optar per un panell corresponent al 

risc o per un color de seguretat, o bé es poden emprar tots dos complementàriament. 

Es posarà un color de seguretat a aquelles zones de treball les quals el treballador té 

accés, les quals presentin risc de caigudes de persones, caiguda d’objectes, xocs o 

cops. El color s’efectuarà mitjançant franges alternes grogues i negres amb una 

inclinació de 45º aproximadament, seguint el model següent. 
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Figura 5-12-7-1: Senyalització desnivells, obstacles etc. 

 

 Vies de circulació 

Per la protecció dels treballadors de la planta industrial, les vies de circulació de 

vehicles deuen estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues de color 

visible, preferentment groc o blanc, tenint en compte el color del terra. La delimitació 

deu respectar les distancies de seguretat entre vehicles i objectes pròxims, i entre 

persones i vehicles. 


