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5.1. Introducció 

Les plantes químiques que desitgen mantenir unes bones pràctiques, en relació als 

treballadors i al territori on desenvolupen la seva activitat, han d’acollir-se a les mesures i 

regles necessàries amb la finalitat de prevenir accidents i minimitzar els riscos per a 

l’establiment de condicions segures en l’ambient de treball. 

El control de la seguretat i la higiene resulta de vital importància en les empreses que aixequen 

i gestionen plantes químiques. El desafiament dels encarregats de seguretat és crear una 

profunda consciència de prevenció enlloc d’insistir en la connexió d’accidents o condicions de 

risc. 

Els gerents són els encarregats de promoure i donar seguiment als programes de seguretat 

establerts per l’empresa, fet que no significa que la seguretat sigui qüestió exclusiva de la 

gerència o de la persona encarregada del departament de seguretat i higiene, la seguretat s’ha 

de convertir en un esforç de tots. Les condicions segures beneficien principalment als 

treballadors i treballadores que d’una manera o una altra corren riscos. 

Mantenir un ambient segur i higiènic per al bon desenvolupament de totes les tasques que cal 

realitzar dins les instal·lacions és vital, i representa un gran benefici tant per treballadors i 

treballadores com per l’empresa. Unes bones condicions de treball, a més de segures i 

higièniques, contribueixen substancialment en la productivitat, facilitant un desenvolupament 

de les tasques més harmoniosa i estable. 

Els principals objectius d’aquest apartat són: 

- Avaluar les condicions de seguretat i higiene requerides i existents en la planta de 

producció d’anilina objecte d’aquest projecte. 

- Equipar la planta de tots els mitjans necessaris per a poder complir les condicions de 

seguretat i higiene necessàries. 

- Identificar les condicions insegures que afecten als treballadors i treballadores. 

Els factors a tenir en compte per tal d’evitar riscos en l’activitat industrial són la geografia, la 

climatologia, les característiques físiques i químiques dels productes químics utilitzats i 

produïts (a més dels subproductes generats) i de les condicions d’operació en què treballa la 

maquinària utilitzada per a la producció d’anilina a partir de fenol i amoníac. 
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Marc legal de referència aplicable en seguretat industrial: 

- Real Decret 379/2001, Reglament d’Emmagatzematge de substàncies Químiques. 

- Reglament (CE) núm. 1272/2008, sobre classificació, etiquetagte i envasat de substàncies i 

mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es 

modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006. 

- Decret 2/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 

adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, a l’annex III. 

- Directiva 2012/18/UE relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en què 

intervinguin substàncies perilloses i per la qual es modifica i posteriorment deroga la Directiva 

96/82/E. 

- Real Decret 842/2006, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Real Decret, 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. 

- Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat 

Contra Incendis en els Establiments Industrials. 
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5.2. Riscos en la indústria 

Els riscos principals en la indústria són el risc de fuita, d’explosió i d’incendi. Aquests són els 

grans tres grups que poden provocar els efectes més perjudicials pels treballadors i per les 

zones més properes a la planta. Per aquest motiu és molt important prendre totes les mesures 

preventives necessàries per minimitzar aquests riscos. 

És important manipular correctament tots els productes que requereixen cures especials, per 

evitar aquests riscos i protegir els treballadors i treballadores i totes les persones alienes a la 

planta. Per això cal conèixer i tenir clar en tot moment quins tipus de productes químics hi ha a 

cada zona o sector i com actuar davant de qualsevol fet inesperat. 

A causa de tots els perills que comporta la indústria química, existeix el Real Decret 486/1997, 

del 14 d’abril, que determina les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de 

Treballs. 

Mesures de seguretat i prevenció en cas de fuita 

Les següents mesures tenen l’objectiu de detectar i mitigar els efectes de fuites: 

- Detectors de gasos en zones susceptibles. 

- Venteig canalitzat en els dipòsits per evitar que els gasos siguin emesos directament a 

l’atmosfera. 

Mesures de seguretat i prevenció en cas d’explosió 

Les següents mesures tenen l’objectiu d’evitar i mitigar els efectes d’explosions: 

- Sistemes d’alleujament de pressió en cas necessari, per evitar sobrepressions a 

l’interior del equips. 

- Revisió de les instal·lacions mecàniques, per mantenir tot el sistema en el millor estat 

possible. 

- Distàncies mínimes de seguretat. 

- Aïllament tèrmic. 

Mesures de seguretat i prevenció en cas d’incendi 

Les següents mesures tenen l’objectiu d’evitar i mitigar els efectes d’incendis: 
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- Aïllament tèrmic, assegurant que la temperatura no es transferirà a l’exterior 
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5.3. Substàncies perilloses 

Totes aquelles substàncies químiques representatives de la planta que presenten certa 

perillositat han de ser identificades i assenyalades per tal de poder concretar mesures de 

protecció i prevenció de riscos i incidents. 

El reglament sobre la classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses està definit a 

partir del Real Decret 225/2003. Les substàncies perilloses es divideixen en tres grans grups, 

que es classifiquen en diverses categories. Aquests grups classifiquen les substàncies segons 

les seves propietats: 

1.- Substàncies perilloses per les seves propietats fisicoquímiques. 

 - Explosiva: substàncies i preparats que poden donar lloc a una explosió per l’efecte 

d’una flama de la calor, o que siguin molt sensibles als xocs i a la fricció. 

- Comburent: substàncies i preparats oxidants que, en contacte amb altres 

(particularment les inflamables) originen una reacció fortament exotèrmica. 

- Inflamable: substàncies els vapors de les quals cremen amb facilitat en mesclar-se 

amb l’aire. En funció del seu punt d’inflamació (temperatura mínima a la qual es desprenen 

prou vapors perquè es produeixi una inflamació)), es poden diferenciar substàncies 

extremadament inflamables (amb un punt d’inflamació menor als 35ºC), substàncies fàcilment 

inflamables (amb un punt d’inflamació entre els 35ºC i els 60ºC) i substàncies inflamables (amb 

un punt d’inflamació major de 60ºC). 

2.- Substàncies perilloses per les seves propietats toxicològiques. 

- Tòxiques: substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, 

poden provocar dolences, riscos molt greus (aguts o crònics) i la mort. En funció de la toxicitat 

es poden trobar diverses categories dins d’aquesta, delimitades normalment pel paràmetre 

DL50 de cada substància. 

 - Corrosives: substàncies i preparats que, en contacte amb el teixit viu, poden exercir 

una acció destructiva en aquest. 

 - Irritants: substàncies i preparats no corrosius que per contacte immediat, prolongat o 

repetit amb la pell o les mucoses, poden provocar una reacció inflamatòria. 
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 - Sensibilitzants: substàncies i preparats que per inhalació o penetració cutània, poden 

ocasionar una reacció del sistema immunitari, de manera que una exposició posterior a 

aquesta doni lloc a una sèrie d’efectes negatius característics. 

 - Cancerígenes: substàncies que per inhalació, ingestió o penetració cutània poden 

produir càncer o augmentar les probabilitats de desenvolupar-ne. 

 - Mutagèniques: substàncies que per inhalació, ingestió o penetració cutània poden 

produir defectes hereditaris o augmentar les probabilitats de desenvolupar-ne. 

 - Tòxiques per a la reproducció: substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o 

penetració cutània poden produir efectes negatius en la reproducció o augmentar les 

probabilitats de desenvolupar-ne. 

3.- Substàncies perilloses per les seves propietats ecotoxicològiques. 

 - Tòxiques pel medi ambient: substàncies i preparats que en contacte amb el medi 

ambient suposen o poden suposar un perill immediat o futur per a un o més elements 

d’aquest. 
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5.4. Substàncies perilloses a la planta 

5.4.1. Reactius 

5.4.1.1. Fenol 

 

Figura 1. Molècula de fenol. 

El fenol (també anomenat àcid carbòlic, alcohol fenílic i oxibenzè, entre d’altres) és un 

compost orgànic aromàtic. En la seva forma més pura és un sòlid cristal·lí de color blanc i 

incolor a temperatura ambient. La seva fórmula química és C6H5OH, i té un punt de fusió de 

43ºC i un punt d’ebullició de 182ºC. Pot sintetitzar-se mitjançant l’oxidació parcial del benzè. 

El fenol s’usa principalment en la producció de resines fenòliques. També s’usa en la 

manufactura de nylon i altres fibres sintètiques i és molt utilitzat de la indústria química, 

farmacèutica i clínica com un potent fungicida, bactericida, sanitzant, antisèptic i desinfectant. 

També per a produir agroquímics, bisfenol A (matèria primera per a produir resines epoxi i 

policarbonats), en el procés de fabricació d’àcid acetilsalicílic (aspirina) i en preparacions 

mèdiques com col·lutoris bucals i pastilles pel mal de coll. S’evapora més lentament que l’aigua 

i una petita quantitat pot formar una solució amb aigua. Se’n pot detectar el sabor i l’olor del 

fenol a nivells més baixos que els associats amb efectes nocius. 
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Taula 1. Taula del fenol. 

Substància Fenol 

Número CAS 108-95-2 

Perills 

 

Classificació segons APQ-1 Classe C 

Classificació segons APQ-6 Classe b) 

Classificació segons APQ-7 Nociu 

Temperatura d’ebullició 182 °C 

Temperatura de fusió 43 °C 

Temperatura d’inflamabilitat 79 °C 

Temperatura d’autoignició 715 °C 

 

5.4.1.2. Amoníac 

 

Figura 2. Molècula d’amoníac. 

L’amoníac és un compost químic de nitrogen amb la fórmula NH3, molt soluble en aigua. Pur 

(anomenat anhidre) i a temperatura ambient és un gas, incolor i amb una característica olor 

repulsiva. La seva temperatura d’ebullició a pressió atmosfèrica és de -33ºC. 

S’utilitza en forma de sals, solucions i anhídrids com a fertilitzant. L’amoníac és directament o 

indirectament el precursor de la major part dels compostos que contenen nitrogen. També 

s’utilitza per a productes de neteja per netejar superfícies, en forma de solució aquosa en 

concentracions entre 5 i 10 % en pes. També s’utilitza en fermentacions industrials com a font 

de nitrogen per a microorganismes i ajustar el pH, en aquest cas en concentracions d’entre 16 i 

25 %. També s’utilitza per a eliminar contaminació microbiana en aliments, en forma anhidre. 
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Taula 2. Taula de l’amoníac. 

Substància Amoníac anhidre 

Número CAS 7664-41-7 

Perills 

 

Classificació segons APQ-1 Classe A 

Classificació segons APQ-4 Exclusiva per a amoníac anhidre 

Classificació segons APQ-7 Nociu 

Temperatura d’ebullició -33 °C 

Temperatura de fusió -78 °C 

Temperatura d’inflamabilitat Gas inflamable 

Temperatura d’autoignició 651 °C 

 

5.4.2. Productes 

5.4.2.1 Anilina 

 

Figura 3. Molècula d’amoníac. 

L’anilina, també coneguda com a fenilamina o aminobenzè, és un compost orgànic líquid, 

entre incolor i lleugerament groc, d’una olor característica. No s’evapora fàcilment a 
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temperatura ambient. L’anilina és lleugerament soluble en aigua i es dissol fàcilment en la 

majoria del dissolvents orgànics. 

L’anilina s’usa per fabricar una àmplia varietat de productes com ara l’escuma de poliuretà, 

productes químics agrícoles, pintures sintètiques i colorants industrials, antioxidants, 

estabilitzadors per a la indústria del cautxú, herbicides, vernissos i explosius. 

Taula 3. Taula de l’anilina. 

Substància Anilina 

Número CAS 62-53-3 

Perills 

 

Classificació segons APQ-1 Classe C 

Classificació segons APQ-7 Nociu 

Temperatura d’ebullició 184 °C 

Temperatura de fusió -6 °C 

Temperatura d’inflamabilitat 70 °C 

Temperatura d’autoignició 615 °C 

 

5.4.2.2. Difenilamina 

 

Figura 4. Molècula de difenilamina. 

La difenilamina és una amina aromàtica amb la fórmula (C6H5)2NH. És un derivat de l’anilina, 

producte d’una reacció no desitjada en el reactor, que consisteix en un enllaç amino entre dos 

grups fenil. És un compost sòlid incolor a temperatura ambient, però els preparats comercials 
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solen ser grocs a causa de l’oxidació de les impureses. Es dissol bé en la majoria de dissolvents 

orgànics, i és moderadament soluble en aigua. 

Els seus usos es deuen principalment a les seves propietats antioxidants. 

Taula 4. Taula de la difenilamina. 

Substància Difenilamina 

Número CAS 122-39-4 

Perills 

 

Classificació segons APQ-7 Nociu 

Temperatura d’ebullició 302 °C 

Temperatura de fusió 53 °C 

Temperatura d’inflamabilitat 153 °C 

Temperatura d’autoignició 634 °C 

 

5.4.3. Fluids tèrmics 

5.4.3.1. Oli tèrmic Dowtherm A 

És un fluid de transferència de calor que consisteix en una mescla eutèctica de dos compostos 

orgànics molt estables, bifenil (C12H10) i òxid de difenil (C12H10O). Aquests compostos tenen 

pràcticament la mateixa pressió de vapor, per això la mescla pot ser considerada com si fos us 

sol compost. 

Es pot utilitzar tant en estat líquid com gasós, el seu rang d’aplicació normal de temperatures 

va des de 15ºC fins a 400ºC i el seu rang de pressió va des de l’atmosfèrica fins els 10.6 bars. 
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Taula 5. Taula de l’oli tèrmic Dowtherm A. 

Substància Bifenil (73 %) / Òxid de difenil (27 %) 

Número CAS 92-52-4 / 101-84-8 

Perills 

 

Temperatura d’ebullició 257.1 °C 

Temperatura de fusió 12 °C 

Temperatura d’inflamabilitat 113 °C 

Temperatura d’autoignició 599 °C 

5.4.3.2. Oli tèrmic Dowtherm J 

És un fluid de transferència de calor que consisteix en una barreja d’isòmers d’aromàtics 

alquilats, sobre tot dietilbenzè (C6H4(C2H5)2/C10H14), especialment dissenyada per la demanda 

d’aplicacions de baixa temperatura en sistemes pressuritzats de fase líquida. 

El seu rang de temperatura d’ús recomanat va de -80ºC fins a 315ºC. 

Taula 6. Taula de l’oli tèrmic Dowtherm J. 

Substància Dietilbenzè 

Número CAS 25340-17-4 

Perills 

 

Temperatura d’ebullició 181 °C 

Temperatura de fusió -81 °C 

Temperatura d’inflamabilitat 57 °C 

Temperatura d’autoignició 420 °C 
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5.4.4. Valors límit ambientals (VLA) 

Són valors de referència per a les concentracions dels agents químics a l’aire, i representen 

condicions a les quals es creu, basant-se en els coneixements actuals, que la majoria dels 

treballadors poden estar exposats un dia darrere l’altre, durant tota la seva viad laboral, sense 

patir efectes adversos per a la salut. 

Es parla de la majoria i no de la totalitat ja que, degut a l’amplitud de les diferències de 

resposta existents entre els individus, basades tant en factors genètics, fisiològics, com en 

hàbits de vida, un petit percentatge de treballadors podria experimentar molèsties a 

concentracions inferiors als VLA, i fins i tot resultar afectats més greument, sigui per 

empitjorament d’una condició prèvia o desenvolupant una patologia laboral. 

Els VLA s’estableixen tenint en compte la informació disponible, procedent de l’analogia 

fisicoquímica dels agents químics, d’estudis in vitro, dels estudis d’experimentació animal i 

d’exposició controlada de voluntaris, dels estudis epidemiològics i de l’experiència industrial. 

Els VLA serveixen exclusivament per a l’avaluació i el control dels riscos per inhalació dels 

agents químics inclosos a la llista de valors. Quan un d’aquests agents es pot absorbir per via 

cutània, sigui per la manipulació directa (sòlid, líquid) del mateix, sigui a través del contacte 

dels gasos, vapors i boires amb les parts desprotegides de la pell i l’aportació de la qual pugui 

resultar significativa en el contingut corporal total del treballador, la mesura de la concentració 

ambiental pot no ser suficient per a quantificar l’exposició global, motiu pel qual resulta 

particularment important la utilització del control biològic, a més d’adoptar mesures per a 

prevenir l’absorció dèrmica. Aquest és el cas de fenol i anilina. 

5.4.4.1. Valor Límit Ambiental-Exposició Diària (VLA-ED) 

Aquest valor de referència per a l’Exposició Diària (ED), és la concentració mesurada de l’agent 

químic a la zona de respiració del treballador mesurada, o calculada de manera ponderada 

respecte el temps, per a la jornada laboral real i referida a una jornada estàndard de vuit hores 

diàries. 

Referir la concentració mesurada a l’esmentada jornada estàndard implica considerar el 

conjunt de les diferents exposicions del treballador al llarg de la jornada real del treballador, 

cadascuna amb la seva corresponent duració, com equivalent a una única exposició uniforme 

de vuit hores. 
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D’aquesta manera els VLA-ED representen condicions a les quals es creu, basant-se en els 

coneixements actuals, que la majoria dels treballadors poden estar exposats 8 hores diàries i 

40 hores setmanals durant tota la seva vida laboral, sense patir efectes adversos per a la salut. 

5.4.4.2. Valor Límit Ambiental-Exposició de Curta Durada (VLA-EC) 

Aquest valor de referència per a l’Exposició de Curta Durada (EC), és la concentració mesurada 

de l’agent químic a la zona de respiració del treballador, mesurada o calculada per a qualsevol 

període de 15 minuts al llarg de la jornada laboral, excepte per aquells agents químics. 

El més habitual és determinar les EC d’interès, és a dir, les del període o períodes de màxima 

exposició, prenent mostres de 15 minuts de durada en cadascun d’ells. D’aquesta manera, les 

concentracions mostrals coincidiran amb les EC buscades. 

El VLA-EC no ha de ser superat per cap EC al llarg de la jornada laboral. 

5.4.4.3. VLA-ED i VLA-EC a la planta 

Taula 7. Taula amb els valors límit ambientals per a les substàncies utilitzades. 

Substància VLA-ED (mg/m3) VLA-EC (mg/m3) 

Fenol 8 16 

Amoníac 14 36 

Anilina 7.7 - 

Difenilamina 10 - 

Òxid de difenil/Bifenil 7.1/1.3 14.2/- 

Dowtherm J - - 

 

Per a l’oli Dowtherm J només s’ha trobat el nivell sense efecte derivat per a treballadors a llarg 

termini, que és de 21.2 mg/m3. 
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5.5. Emmagatzematge 

5.5.1. Distàncies de seguretat 

Per a les distàncies de seguretat tels tancs d’emmagatzematge s’han tingut en compte les 

indicacions de: 

- L’APQ-1 per als tancs de fenol i anilina, considerant que són de classe C. 

- L’APQ-4 per als tancs d’amoníac anhidre. 

- L’APQ-7 per als tancs d’impureses, considerant que són nocives. 

5.5.1.1. Amoníac anhidre 

Segons l’APQ-4: 

Via de comunicació pública de circulació ràpida; 20 metres. 

Via de comunicació pública de trànsit dens i amb possibilitat de retencions: 75 metres. 

Lloc de concentració de personal de la pròpia factoria (edifici administratiu. Menjador, 

vestuari); 50 metres. 

Lloc de concentració del personal d’establiment industrial aliè a la pròpia factoria; 100 metres. 

Agrupament de vivendes; 200 metres. 

Local de pública concurrència; 500 metres. 

Tanc o dipòsit de producte inflamable de les classes A o B, segons MIE-APQ-1, de capacitat 

superior a 100 m3; Diàmetre del tanc o dipòsit de producte inflamable (mínim 25 metres). 

Tanc o dipòsit de producte inflamable de la classe C, segons MIE-APQ-1, de capacitat superior 

a 100 m3; Radi del tanc o dipòsit de producte inflamable (mínim 10 metres). 

Per a la resta de distàncies s’aplicaran les establertes en la ITC-MIE APQ-1, considerant 

l’amoníac com a producte de classe D: 

Unitats de procés; 4 metres. 

Estacions de bombeig i compressors; 4 metres. 
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Recipients d’emmagatzematge. Classe C (Parets del tanc); 12 metres per considerar les dues 

zones d’emmagatzematge independents a efectes de capacitat global. 

Recipients d’emmagatzematge. Classe D; 1.5 metres. 

Espais de càrrega i descàrrega. Classes C i D; 4 metres. 

Basses separadores; 4 metres. 

Zones de foc obert; 4 metres. 

Edificis administratius i socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres edificis independents; 6 

metres. 

Estacions de bombeig d’aigua contra incendis; 4 metres. 

Ballat de la planta; 4 metres. 

Límits de propietats exteriors en què es pugui edificar i vies de comunicació pública; 4 metres. 

Locals i establiments exteriors de pública concurrència; 8 metres. 

5.5.1.2. Fenol / Anilina 

Segons APQ-1: 

Unitats de procés; 18 metres. 

Estacions de bombeig i compressors; 9 metres. 

Recipients d’emmagatzematge. Classe C (Parets del tanc); 2.5 metres. 

Espais de càrrega i descàrrega. Classes C i D; 9 metres. 

Basses separadores; 9 metres. 

Zones de foc obert; 12 metres. 

Edificis administratius i socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres edificis independents; 12 

metres. 

Estacions de bombeig d’aigua contra incendis; 15 metres. 
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Ballat de la planta; 9 metres. 

Límits de propietats exteriors en què es pugui edificar i vies de comunicació pública; 15 

metres. 

Locals i establiments exteriors de pública concurrència; 24 metres. 

5.5.1.3. Impureses 

APQ-7 

Unitats de procés, edificis propis, forns, calderes, estacions contra incendis, bombes, balses 

separadores d’inflamables: 5 m. 

Ballat de la planta: 5 m. 

Límits de propietats exteriors en què es pugui edificar i vies de comunicació pública: 5 m. 

Locals i establiments exteriors de pública concurrència: 7.5 m. 
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5.5.2. Venteigs 

5.5.2.1. Venteigs normals 

Tot recipient d’emmagatzematge haurà de disposar de sistemes de venteig per a prevenir la 

deformació del mateix com a conseqüència d’emplenaments, buidatges o canvis de 

temperatura ambient. 

Tindran com a mínim una mida igual a la major de les canonades d’emplenament o buidatge i 

en cap cas inferior a 35 mm de diàmetre interior. 

En el cas de recipients amb capacitat superior a 5 m3 que emmagatzemin líquids amb punt 

d’ebullició igual o inferior a 38 °C, el venteig estarà normalment tancat, excepte quan es 

ventegi a l’atmosfera en condicions de pressió interna o buit. 

Aquest és el cas de l’amoníac anhidre, per tant, el venteig de l’amoníac romandrà tancat 

normalment. 

Els venteigs dels recipients que emmagatzemin líquids de classe B1, així com els de classe B2, C 

i D que estiguin emmagatzemats a temperatura superior al seu punt d’inflamabilitat, estaran 

equipats amb un sistema que eviti la penetració d’espurnes o flames (apagaflames, tancament 

hidràulic, inertització garantida sempre, etc.). 

No és el cas de cap dels tancs, per tant, no cal cap sistema que eviti la penetració d’espurnes o 

flames. 

Els venteigs escollits per a realitzar aquesta tasca estan dissenyats per a proporcionar 

alleujament de pressió i buit en aplicacions que exigeixen el rebuig de vapors perillosos, en lloc 

d’alliberar-los a l’atmosfera directament. El venteig deixa ingressar i expulsa els vapors a 

mesura que el tanc inspira i exhala normalment. Només s’obre i es tanca per a permetre 

l’alleujament d’entrada o sortida per romandre dins de les pressions de treball admissibles i 

evitar danys en els tancs. Els vapors d’alliberació es rebutgen a través d’una connexió amb 

brides una mida més gran que l’entrada, brindant majors capacitats de flux. 

5.5.2.2. Venteigs d’emergència 

Tot recipient d’emmagatzematge de superfície tindrà alguna forma constructiva o dispositiu  

que permeti alleujar l’excés de pressió interna causada per un foc exterior 
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S’ha optat per la instal·lació de venteigs d’emergència per a complir amb aquesta tasca. 

Quan el venteig d’emergència està encomanat a una vàlvula o dispositiu, la capacitat total de 

venteig normal i d’emergència seran prou grans per prevenir qualsevol sobrepressió que pugui 

originar la ruptura del cos o fons del recipient si és vertical, o del cos i caps si és horitzontal. 

El càlcul de la capacitat necessària es realitza a l’apartat següent. 

Si els líquids emmagatzemats són inestables, es tindran en compte a més els efectes de la calor 

o gasos produïts per polimerització, descomposició, condensació o reactivitat pròpia. 

Com que els líquids emmagatzemats no són inestables, no cal tenir en compte aquests efectes. 

La sortida de tots els venteigs i els seus drenatges, es disposaran de manera que la descàrrega, 

en el cas d’inflamar-se, no pugui produir reescalfaments locals o que incideixi en qualsevol part 

del recipient. 

Cada dispositiu de venteig haurà de portar estampada la pressió d’obertura, la pressió a la qual 

la vàlvula assoleix la posició totalment oberta i la seva capacitat de venteig en aquesta última 

posició. 

5.5.2.3. Càlcul del venteig total per a líquids estables. 

a. En el cas d’emmagatzematges atmosfèrics o a baixa pressió (cas del fenol, l’anilina i el 

decantador) la capacitat total de venteig pot ser determinada per la següent fórmula: 

                   
       

    
               

On:   és la calor rebuda segons l’equació que es troba a continuació en kJ/kg 

                                   

  On:    és el factor de reducció sense dimensions 

     és la superfície humida en m2 

   és la calor latent de vaporització en kJ/kg 

    és el pes molecular 
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b. En el cas de recipients a pressió (cas de l’amoníac anhidre), el venteig d’emergència 

permetrà donar sortida als vapors produïts per efecte de la calor rebuda, sense que pugui 

augmentar la pressió a l’interior del recipient en més del 10 % de la màxima pressió de disseny. 

El càlcul es farà segons la següent fórmula: 

  

 
                    

 

 
                

On:   és la calor rebuda segons l’equació 1.1 

                   

  On:    és el factor de reducció sense dimensions 

     és la superfície humida en m2 

   és la calor latent de vaporització en kJ/kg en les condicions de venteig 

5.5.2.4. Venteigs per a cada tanc d’emmagatzematge 

A les taules següents es mostren els venteigs per a cada tanc d’emmagatzematge: 

Taula 8. Venteigs per als tancs de fenol. 

TANC DE FENOL 

Tipus de tanc Atmosfèric 

Venteig d’emergència 

F 1 

A (m2) 106.81 

Q (kJ/h) 6,436,829.62 

L (kJ/kg) 484.6 

M (kg/kmol) 94.11 

Capacitat total del venteig (m3/h) 6,043.7 

Velocitat de l’aire (m/s) 68 

Øventeig/vàlvula (mm) 177.3 

Venteig normal 

DN (mm) 63 
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Taula 9. Venteigs per als tancs d’anilina. 

TANC D’ANILINA 

Tipus de tanc Atmosfèric 

Venteig d’emergència 

F 1 

A (m2)  

Q (kJ/h) 6,436,829.62 

L (kJ/kg) 478.6 

M (kg/kmol) 93.13 

Capacitat total del venteig (m3/h) 6,161.86 

Velocitat de l’aire (m/s) 68 

Øventeig/vàlvula (mm) 179 

Venteig normal 

DN (mm) 128 

 

Taula 10. Venteigs per als tancs d’amoníac. 

TANC D’AMONÍAC 

Tipus de tanc A pressió 

Venteig d’emergència 

F 1 

A (m2) 76.96 

Q (kJ/h) 4,920,118.96 

L (kJ/kg) 1,369.5 

ρ (kg/m3) 3.34 

Capacitat total del venteig (kg/h - m3/h) 3,592.64 – 1,075.64 

Velocitat del gas (m/s) 68 

Øventeig/vàlvula (mm) 75 

Venteig normal 

DN (mm) 78 
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El tanc d’impureses està exclòs de l’APQ-1, per contenir líquids amb un punt d’inflamabilitat 

superior als 150 °C, per això constarà tan sols de venteig normal, com especifica l’APQ-7 per a 

líquids tòxics. 

Taula 11. Venteigs per als tancs d’impureses. 

TANC D’IMPURESES 

Tipus de tanc Atmosfèric 

Venteig normal 

DN (mm) 128 

 

5.5.2.5. Equips escollits per als venteigs normals 

Són de la marca PROTECTOSEAL, concretament el venteig de pressió i buit per a controlar 

l’evaporació connectat a canonada de rebuig de la sèrie n.° 18540. Tots seran d’acer inoxidable 

316. 

 

Figura 5. Vàlvula per al venteig normal. 

Taula 12. Mides de les vàlvules per al venteig normal. 

Tanc DN 

Fenol 80 

Anilina 150 

Amoníac 80 

Impureses 150 
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5.5.2.6. Equips escollits per als venteigs d’emergència 

Són de la marca PROTECTOSEAL, concretament el venteig de pressió d’emergència de la sèrie 

n.° 7800. Tots seran d’acer inoxidable 316. 

 

Figura 6. Vàlvula per al venteig d’emergència. 

Taula 13. Mides de les vàlvules per al venteig d’emergència. 

Tanc DN 

Fenol 200 

Anilina 200 

Amoníac 80 
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5.5.3. Mesures de seguretat 

5.5.3.1. Zona amoníac i fenol 

A continuació es presenten una sèrie de mesures de seguretat per a aquesta zona recollides a 

les APQ 4, 6 i 7: 

Seguretat general 

- Senyalització; en l’emmagatzematge i voltants es col·locaran estratègicament rètols 

normalitzats anunciadors del perill existent i de la prohibició de fumar i encendre foc. 

- Protecció contra vessaments; als voltants de l’emmagatzematge s’instal·larà una xarxa 

d’aigua amb hidrants, de manera que es pugui utilitzar de manera independent de la 

direcció del vent. La pressió, cabal i equip disponible tindrà la capacitat per controlar 

les emergències que puguin produir-se. La xarxa d’aigua no ha de ser susceptible de 

congelació durant l’època hivernal, prenent-se a tal efecte les mesures necessàries. 

- Il·luminació; l’emmagatzematge estarà convenientment il·luminat durant la nit. 

- Indicadors de direcció i sentit del vent; s’instal·laran, en un o diversos llocs, indicadors 

de la direcció i sentit del vent que estaran il·luminats durant la nit. 

- Barreres para-xocs; es posaran barreres para-xocs per a la protecció de canonades i 

equips en els llocs en què existeixi risc de danys per circulació o maniobra de 

maquinària i vehicles. 

- Dutxes i rentaulls; s’instal·laran dutxes i rentaulls als voltants dels llocs de treball, 

fonamentalment en àrees de càrrega i descàrrega, bombes i compressors i punt de 

presa de mostres. 

Equip de protecció personal 

- En operació; 

 a. El personal del magatzem disposarà de: 

  - Guants de goma o de similar resistència a l’amoníac anhidre i al fenol. 

  - Ulleres de seguretat ajustables a la cara. 

  - Equips de protecció respiratòria. 
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 b. Durant treballs de connexió o desconnexió de canonades i mànegues de càrrega i 

descàrrega, i sempre que existeixi risc de contacte amb amoníac anhidre o fenol líquid o gasós, 

el personal del magatzem portarà posat: 

  - Guants de goma o de similar resistència a l’amoníac anhidre i al fenol. 

  - Vestit o davantal impermeable de plàstic o similar. 

  - Botes resistents a l’amoníac anhidre i al fenol. 

  - Equip respiratori amb adaptador facial que cobreixi tota la cara, de tipus 

autònom o de cartutx. 

- En emergència;  

 - Per a entrar en atmosfera concentrada d’amoníac anhidre es disposarà, en llocs 

propers i accessibles durant l’emergència, de: 

  - Vestits hermètics. 

  - Equips respiratoris autònoms. 

  - Cordes salvavides. 

  - Cinturons de seguretat. 

Formació del personal 

- El personal que hagi de treballar al magatzem, en el seu pla de formació, rebrà instruccions 

específiques sobre; 

- Les propietats de l’amoníac anhidre i el fenol i el seu comportament en estat 

líquid i gasós. 

- La funció i ús correcta dels elements i instal·lacions de seguretat i de l’equip de 

protecció personal. 

- Les conseqüències d’un incorrecte funcionament o ús dels elements i 

instal·lacions de seguretat i de l’equip de protecció personal. 

- El perill que pot derivar-se d’un vessament o fuita d’amoníac anhidre o fenol 

en estat líquid o gasós. 
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- Les accions que s’han d’efectuar en cas de vessament o fuita d’amoníac 

anhidre o fenol en estat líquid o gasós. 

5.5.3.2. Zona anilina i impureses 

A continuació es presenten una sèrie de mesures de seguretat per a aquesta zona recollides a 

l’APQ 7: 

Seguretat general 

- Senyalització; en l’emmagatzematge i, sobre tot, en àrees de manipulació es col·locaran, 

ben visibles, senyals normalitzades, segons estableix el Real Decret 485/1997, sobre 

disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, que 

indiquin clarament la presència de líquids tòxics, a més dels que puguin existir per altres 

tipus de risc. 

Sobre el recipient fix constarà el nom del producte. 

- Prevenció de vessaments; per evitar projeccions de líquid tòxic per sobreompliment, tant 

de recipients com de cisternes en operacions de càrrega i descàrrega, s’adoptaran les 

següents mesures de prevenció de vessaments; 

a. En tancs i dipòsits. El sistema de protecció en tancs i dipòsits dependrà del tipus 

d’instal·lació, de manera que es garanteixi que no hi hagi sobreompliments dels 

recipients mitjançant dos elements de seguretat independents, per exemple, 

indicadors de nivell i alarma independent d’alt nivell. La vàlvula de bloqueig podrà ser 

d’accionament automàtic o manual. 

b. En cisternes. Es tindran en compte les disposicions al respecte establertes en el Real 

Decret sobre càrrega/descàrrega de matèries perilloses. Quan es realitzi càrrega per 

boca oberta, s’utilitzarà tub “buzo” fins el fons de la cisterna. 

c. En mànegues i braços de càrrega. S’evitarà el degoteig en els extrems de les mateixes, i 

en cas de produir-se es recollirà adequadament. 

- Il·luminació; l’emmagatzematge estarà convenientment il·luminat quan s’efectuï la 

manipulació de líquids tòxics, complint la legislació vigent sobre la matèria. 

- Dutxes i rentaulls; s’instal·laran dutxes i rentaulls als voltants dels llocs de treball, 

fonamentalment en àrees de càrrega i descàrrega, omplerta de bidons, bombes i punts de 
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presa de mostres. Les dutxes i rentaulls no distaran més de 10 metres dels llocs de treball 

indicats i estaran lliures d’obstacles i correctament senyalitzats. 

Equip de protecció personal 

Tenint en compte les característiques del producte emmagatzemat i el tipus d’operació a 

realitzar, el personal del magatzem disposarà, per a la manipulació, de roba apropiada i 

d’equips de protecció individual, i primers auxilis i d’emergència per a vies respiratòries, ulls i 

cara, mans, peus i cames, etc. 

Tots els equips de protecció individual compliran amb la reglamentació vigent que els sigui 

aplicable. 

Formació del personal 

Els procediments d’operació s’establiran per escrit. El personal del magatzem, en el seu pla de 

formació, rebrà instruccions específiques, oralment i per escrit, sobre; 

a. Propietats dels líquids tòxics que s’emmagatzemen. 

b. Funció i ús correcta dels elements i instal·lacions de seguretat i de l’equip de 

protecció individual. 

c. Conseqüències d’un incorrecta funcionament o ús dels elements i instal·lacions 

de seguretat i de l’equip de protecció individual. 

d. Perill que pugui derivar-se d’un vessament o fuites de líquids emmagatzemats i 

accions a adoptar. 

El personal que treballi al magatzem tindrà accés a la informació relativa als riscos dels 

productes i procediments d’actuació en cas d’emergència, que es trobarà disponible en panells 

ben visibles. 
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5.6. Mesures contra incendis 

Les condicions i requisits que han de satisfer els establiments industrials en relació amb la seva 

seguretat contra incendis es troben al capítol 5 del Reglament de Seguretat Contra Incendis en 

els Establiments Industrials (RSCIEI). 

5.6.1. Caracterització 

A l’article 12 hi consta que les condicions i requisits que han de satisfer els establiments 

industrials, en relació amb la seva seguretat contra incendis, estaran determinats per la seva 

configuració i ubicació amb relació al seu entorn i el seu nivell de risc intrínsec, fixats a l’annex I 

del reglament. 

5.6.1.1. Configuracions 

Segons l’annex 1, els edificis de la planta química són de tipus C. 

Tipus C. L’establiment industrial ocupa totalment un edifici, o diversos, en el seu cas, que està a 

una distància major de tres metres de l’edifici més pròxim d’altres establiments. Aquesta 

distància haurà d’estar lliure de mercaderies combustibles o elements entremitjos susceptibles 

de propagar un incendi. 

Els espais oberts de la planta són de tipus E. 

Tipus E. L’establiment industrial ocupa un espai obert que pot estar parcialment cobert (fins un 

50 per cent de la seva superfície), i alguna de les façanes de la part coberta no té cap 

tancament lateral. 

5.6.1.2. Nivell de risc intrínsec i sectorització 

L’establiment industrial estarà constituït per diverses configuracions dels tipus C i E. Cadascuna 

d’aquestes configuracions constituirà: 

- Les de tipus C un “sector d’incendi”, que és l’espai de l’edifici tancat per elements resistents 

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

- Les de tipus E es considera que la superfície que ocupen constitueix una “àrea d’incendi” 

oberta, definida tan sols pel seu perímetre. 
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El nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea d’incendi s’avaluarà: 

- 1. Per a les àrees d’emmagatzematge. Calculant la següent expressió, que determina la 

densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’esmentat sector o àrea d’incendi: 

   
         

 
 

 
                  

On:    és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi, 

en, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

    és la massa, en kg, de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector o 

àrea d’incendi (inclosos els materials constructius combustibles). 

    és el poder calorífic, en MJ/kg o Mcal/kg, de cadascun dels combustibles (i) que 

existeixen en el sector d’incendi. 

 Els valors del poder calorífic de cada combustible, es poden deduir de la taula 1.4. 

    és el coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 

combustibilitat) de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi. 

Els valors del coeficient de perillositat per combustibilitat,   , de cada combustible pot es pot 

deduir de la taula 1.1 del reglament, del Catàleg CEA de productes i mercaderies, o de taules 

similars de reconegut prestigi l’ús de les quals s’ha de justificar. 

El catàleg CEA realitza una classificació de matèries i mercaderies segons el seu risc d’incendi. 

El coeficient GG de la llista de productes d’aquest catàleg és el que s’assimila al coeficient de 

perillositat per combustibilitat,   , d’aquest reglament. Així, els valors 1 i 2 del coeficient GG 

equivalen a        , els valors 3 i 4 equivalen a         i els valors 5 i 6 equivalen 

       . 

    és el coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) 

inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, 

muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge, etc. 
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Els valors del coeficient de perillositat per activació, Ra, es poden deduir de la taula 1.2 del 

reglament. 

Quan existeixen diverses activitats en el mateix sector, es prendrà com a factor de risc 

d’activació (Ra) l’inherent a l’activitat de major risc d’activació, sempre que aquesta activitat 

ocupi com a mínim el 10 per cent de la superfície del sector o àrea d’incendi. 

   és la superfície construïda del  sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea 

d’incendi, en m2. 

 

- 2. Per als sectors i àrees no dedicats a l’emmagatzematge. Com alternativa a la fórmula 

anterior es pot avaluar la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, Qs, del sector 

d’incendi aplicant les següents expressions. 

a) Per a activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol altra diferent a 

l’emmagatzematge: 

   
          

 
 

 
                  

On:   ,   ,    i   tenen el mateix significat que a l’equació anterior. 

     és la densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els 

diferents processos que es realitzen al sector d’incendi (i), en MJ/m2 o Mcal/m2 

 

    superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc qsi diferent, 

en m2 

El nivell de risc intrínsec de tot l’establiment industrial s’avaluarà calculant la següent 

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

l’esmentat edifici industrial. 
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On:    és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici industrial, en 

MJ/m2 o Mcal/m2 

     és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cadascun dels sectors o 

àrees d’incendi, (i), que componen l’edifici industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2 

    és la superfície construïda de cadascun dels sectors o àrees d’incendi, (i), que 

componen l’edifici industrial, en m2 

Amb els resultats i la taula de la figura 7 es classificaran els sectors i les àrees d’incendi segons 

el seu risc intrínsec. Aquesta classificació es presenta a la taula 14. 

 

Figura 17. Taula per a classifica els sectors i àrees d’incendi segons el seu risc intrínsec. 

Taula 7. Classificació dels sectors i àrees d’incendi de la planta i de l’establiment global. 

Nom Risc 

Àrea 1 ALT 8 

Àrea 2 ALT 8 

Àrea 3 BAIX 2 

Àrea 4 BAIX 1 

Àrea 5 BAIX 2 

Àrea 6 BAIX 1 

Sector 1 ALT 6 

Sector 2 ALT 6 
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Sector 3 MITJÀ 3 

Sector 4 MITJÀ 5 

Sector 5 BAIX 2 

Sector 6 MITJÀ 3 

Establiment industrial ALT 6 

5.6.2. Mesures de protecció passiva  

A l’article 13 del reglament, s’hi estableix que les condicions i requisits constructius i 

d’edificació que han de complir els establiments industrials, en relació amb la seva seguretat 

contra incendis, seran els establerts a l’annex II, d’acord amb la caracterització que resulti de 

l’article 12. L’annex II del RSCIEI es correspon amb la protecció passiva contra incendis. 

La protecció passiva contra incendis té com a funció prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o 

retardar la seva propagació i facilitat tant l’extinció de l’incendi com l’evacuació. 

Per a la construcció de la planta es seguiran les condicions i requisits constructius i edificatius 

que han de complir els establiments industrials en relació a la seva seguretat contra incendis 

que consten a l’annex II. Aquestes condicions i requisits dependran principalment de la relació 

entre la configuració de l’edifici on es troba el sector, la superfície del sector i el nivell de risc 

intrínsec del sector. 

5.6.3. Mesures de protecció activa 

A l’article 14 s’hi estableixen les condicions i requisits que han de complir les instal·lacions de 

protecció contra incendis dels establiments industrials, en relació amb la seva seguretat contra 

incendis, seran els establerts a l’annex III, d’acord amb la caracterització que resulti de l’article 

12. L’annex III del RSCIEI es correspon amb la protecció activa contra incendis. 

Per a les àrees 1 i 2, les instal·lacions hauran de complir també amb l’article 53 de l’APQ-1. 

La Protecció Activa Contra Incendis té com a funció específica la detecció, control i extinció de 

l’incendi, a través d’una lluita directe contra aquest, i per tant facilitar l’evacuació. 

Els sistemes de protecció a instal·lar dependran de la relació entre la tipologia de l’edifici on es 

troba el sector d’incendi, el nivell de risc intrínsec del sector i la superfície del sector d’incendi. 
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5.6.3.1. Sistemes automàtics de detecció d’incendi. 

Sistema que permet detectar un incendi en el temps més curt possible i emetre les senyals 

d’alarma i de localització adequats perquè puguin es puguin adoptar les mesures apropiades. 

L’únic sector on caldria instal·lar un sistema d’aquests és el sector 1 (sector de procés). S’ha 

decidit, però, substituir-lo per una instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua al sector, que 

com es veurà més endavant també hi cal. Aquesta substitució està permesa segons una nota a 

l’apartat 3 de l’annex III: 

NOTA: quan sigui exigible la instal·lació d’un sistema automàtic de detecció d’incendi i les 

condicions del disseny (apartat 1 d’aquest annex) doni lloc a l’ús de detectors tèrmics, aquesta 

es podrà substituir per una instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua. 

Com que les activitats principals d’emmagatzematge es duen a terme a l’aire lliure, és a dir, en 

àrees i no sectors, no cal la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendis. 

5.6.3.2. Sistemes manuals d’alarma d’incendi. 

Estan constituïts per un conjunt de polsadors que permetran transmetre voluntàriament pels 

ocupants del sector, una senyal a una central de control i senyalització permanentment 

vigilada, de tal manera que sigui fàcilment identificable la zona en què ha estat activat el 

polsador. 

Aquests sistemes manuals d’alarma d’incendi s’instal·laran en els sectors i àrees d’incendi que 

ho requereixin (per exemple, les àrees 1 i 2 i el sector 2). 

Quan es requereixi la instal·lació d’un sistema manual d’alarma d’incendi, es situarà, en tot 

cas, un polsador a cada sortida d’evacuació del sector d’incendi, i la distància màxima a 

recórrer des de qualsevol punt fins arribar a un polsador no ha de superar els 25 m. 

5.6.3.3. Sistemes de comunicació d’alarma. 

Sistema que permet emetre senyals acústiques i/o visuals als ocupants d’un edifici. Pot estar 

integrat juntament amb el sistema automàtic de detecció d’incendis, si aquest existeix, en un 

mateix sistema. 
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S’instal·laran sistemes de comunicació d’alarma en tots els sectors i àrees d’incendi de 

l’establiment industrial, perquè la suma de la superfície construïda de tots els sectors d’incendi 

de l’establiment és superior a 10.000 m2. 

El senyal acústic transmès pel sistema de comunicació d’alarma permetrà diferenciar si es 

tracta d’una alarma per “emergència parcial” o per “emergència general”, i serà preferent l’ús 

d’un sistema de megafonia. 

5.6.3.4. Sistemes d’hidrants exteriors. 

Són sistemes d’abastament d’aigua per a ús exclusiu del Cos de Bombers i personal 

degudament format. 

Com que el les àrees 1 i 2 i el sector 1 requereixen un sistema d’hidrants, la instal·lació haurà 

de protegir totes les zones d’incendi que constitueixen l’establiment industrial, excepte les 

zones en què el risc intrínsec sigui baix 1 (per exemple, àrees 4 i 6). 

5.6.3.5. Extintors d’incendi. 

Segons l’article 29 de l’APQ-1, en les instal·lacions de l’emmagatzematge i en tots els accessos 

a les cubetes de seguretat hi haurà d’haver extintors adequats al risc. En les zones de 

manipulació de líquids inflamables on puguin existir connexions de mànegues, vàlvules d’ús 

freqüent o anàlegs, aquests extintors es trobaran distribuïts de manera que no s’hagin de 

recórrer més de 15 metres des de l’àrea protegida per arribar a l’extintor. Generalment seran 

de pols, portàtils o sobre rodes. En les zones de risc elèctric s’utilitzaran, preferiblement, 

extintors de CO2. 

S’instal·laran extintors d’incendi portàtils en tots els sectors d’incendi de l’establiment 

industrial. 

L’agent extintor utilitzat serà seleccionat d’acord amb la taula I-1 de l’apèndix 1 del Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, aprovat pel Real Decret 1942/1993, de 5 de 

novembre. 

L’eficàcia mínima de l’extintor per a focs de les classes A i B s’estableix a les taules 3.1 i 3.2 de 

l’annex III del reglament. 
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A les àrees 1 i 2, s’incrementarà la dotació d’extintors portàtils amb com a mínim un extintor 

mòbil sobre rodes, de 50 kg de pols BC, o ABC, amb una eficàcia mínima de 144B. 

5.6.3.6. Sistemes de boques d’incendi equipades. 

Els sistemes de boques d’incendi equipades estan compostos per una font d’abastament 

d’aigua, una xarxa de canonades per a l’alimentació d’aigua i els equips de boques d’incendi 

equipades (BIE) necessaris. 

S’instal·laran sistemes de boques d’incendi equipades en els sectors d’incendi de risc mitjà o 

alt (per exemple, sectors 1 i 2). 

Els requisits d’instal·lació de les BIE estan establerts al Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis: 

5.6.3.7. Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua. 

S’instal·larà un sistema de ruixadors automàtics d’aigua al sector 1 d’incendi de l’establiment 

industrial. Aquesta instal·lació cancel·la la necessitat de detectors automàtics d’incendi en 

aquest sector. 

5.6.3.8. Sistema d’abastament d’aigua contra incendis. 

Reserva d’aigua 

Tenint en compte la demanda d’aigua dels sistemes contra incendis instal·lats i les condicions 

de simultaneïtat de funcionament de l’àrea més desfavorable, a més d’un tempsde 

funcionament de 90 minuts, s’ha considerat que les necessitats de la xarxa d’aigua en les 

condicions més desfavorables quedaran àmpliament cobertes amb una capacitat de 1.500 m3. 

Bombeig contra incendis 

La bomba encarrega de mantenir la pressió de la xarxa d’aigua contra incendis i de 

proporcionar el cabal necessari en cas d’incendi (establert en 1,000 m3/h) serà de la marca 

KSB, concretament un model EDS. Constarà, en una mateixa bancada, d’una bomba jockey i 

dues bombes principals, alimentades una per un motor elèctric i l’altra per un motor elèctric. 

La bomba jockey és una bomba elèctrica de reduït cabal, amb la missió de mantenir la pressió 

a la instal·lació. 
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A la següent figura es pot veure l’aspecte de l’equip sencer: 

 

Figura 8. Sistema de bombeig contra incendis. 

Xarxa contra incendis 

Els diàmetres de canonades es calcularan de manera que garanteixin els cabals requerits amb 

una pressió manomètrica mínima, a qualsevol punt de la xarxa, de 7 bar. 

La xarxa està disposada en anell i disposa de vàlvules de tall en nombre suficient per aïllar 

qualsevol secció que sigui afectada per una ruptura, mantenint la resta de la xarxa a pressió de 

treball. 

Les conduccions de la xarxa específica d’aigües contra incendis segueixen, quan ha estat 

possible el traçat dels carrers, i estan enterrades. El material del qual estan fetes és PVC. 

5.6.3.9. Brigada contra incendis 

Amb el personal de la planta es formarà una brigada contra incendis pròpia (formada per 

personal especialment ensinistrat en la protecció contra incendis mitjançant formació 

adequada, periòdica i demostrable) incloent els mitjans adequats, que s’hauran determinat 

específicament, i un pla d’autoprotecció, així com una coordinació adequada amb el servei de 

bombers.  
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5.7. Zona ATEX 

Aplicació del Real Decret 681/2003, de 12 de juny (BOE n° 145, de 18 de juny) sobre la 

protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats de la formació 

d’atmosferes explosives en el lloc de treball. Aquest Real Decret transposa a l’ordenament 

jurídic espanyol la Directiva del Parlament Europeu i del consell 1999/92/CE, de 16 de 

desembre. 

Segons l’annex 2 del document, les zones que, per la naturalesa i característiques 

d’explosivitat dels productes emprats i pels condicionants del procés, no es poden eliminar 

completament són les que s’han de classificar. És el cas de la zona de procés, que s’ha 

considerat tota ella com a zona 2. 

Zona 2: àrea de treball en què no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació 

d’una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en 

forma de gas, vapor o boira o en què, en cas de formar-se, l’esmentada atmosfera explosiva 

tan sols romangui durant breus períodes de temps. 

La formació d’aquest tipus de zones s’associa a possibles escapaments i fuites no previstes. Cal 

reservar-se per casos en què per les característiques del procés o de la instal·lació es podria 

produir una emissió de substàncies inflamables a l’atmosfera fins i tot en condicions normals 

de funcionament, però no és previsible. 

La classificació d’una àrea com a zona 2 implica en la majoria dels casos una avaluació 

d’escenaris de risc previstos en què s’analitzin els possibles disfuncionaments o accidents 

esperables. Segons l’avaluació i escenaris de risc previstos, podrien considerar-se zona 2: 

- Les àrees en què l’escapament pot procedir d’una averia o situació anormal o accidental: 

brides, connexions, vàlvules i unions de canonades en les quals no és esperable que es 

produeixin fuites en funcionament normal. No constitueixen àrees de risc les canalitzacions en 

canonades que es mantenen tècnicament estables, per exemple, al voltant de conduccions 

soldades. La zona on hi haguessin brides amb juntes, on una fuita es pugui considerar una 

situació anormal d’averia, seria zona 2. 

- Espiells o tubs de nivell de vidre en condicions estanques. 

- Tancaments o segells de bombes, de compressors, vàlvules, etc. 
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- Aparells de materials fràgils (vidre, ceràmica, grafit, etc.), protegits, en els 

quals accidentalment podria produir-se’n la ruptura. 

- Orificis de respiració de membranes de manoreductors (reductors de pressió). 

- Cubetes de retenció en condicions de seguretat. 

- Emmagatzematges de productes inflamables d’acord amb la legislació vigent. 

Per aquest motiu, els equips que es trobin a la zona de procés compliran amb la normativa 

ATEX. 
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5.8. Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica complirà allò establert al Real Decret 842/2006, Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Consideracions i característiques: 

- Les canonades hauran de disposar de continuïtat elèctrica. 

- Els tancs d’emmagatzematge hauran de tenir connexió de terra, per tal de donar 

compliment a la Instrucció MI-BT-039: “Puesta a tierra” del Regalement. 

- La zona de procés està classificada com a zona 2, per tant, com ja s’ha dit a l’apartat 

anterior, els equips que hi operin compliran amb la normativa ATEX. 


