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5 SEGURETAT I HIGIENE INDUSTRIAL 

5.1 Introducció 

  

Per definició, la Seguretat Industrial és el sistema de disposicions d’obligat 

compliment que té per objecte la prevenció i limitació dels riscos laborals, així com la 

protecció contra accidents que poden produir danys a les persones, medi ambient o 

els vens derivats de l’activitat industrial. Per una altre banda, la Higiene Industrial, és 

la disciplina preventiva que s’encarrega d’identificar, avaluar i controlar  els possibles 

riscos dins d’un entorn de treball. 

 

Cal ressaltar, que la necessitat d’implantar un sistema de Seguretat i Higiene 

Industrial dins de qualsevol empresa, ajuda a protegir la salut dels treballadors i és 

molt important per un desenvolupament sostenible i un àmbit de treball més 

saludable. 

L’ implantació d’aquest sistema, vindrà derivada òbviament del coneixement de la 

legislació aplicable al sector industrial en el qual es treballa i al coneixement de 

l‘entorn de treball així com els accidents i danys potencials  que poden ocórrer dins 

d’aquest sector (Industria Química). 

 

S’ha de dir que la visió empresarial de ANPHA S.A, estarà enfocada en un sistema de 

millora contínua en el qual, la prioritat serà la seguretat dels treballadors i del medi 

ambient que envolta a l’empresa mitjançant una bona gestió de prevenció de riscos, 

així com el control del compliment dels protocols de seguretat definits per a cada 

operació realitzada en els llocs de treball. 

 

Per a la realització d’aquest apartat s’ha fet servir el manual Seguretat i Salut Laboral 

del departament de salut i ocupació de la Generalitat de Catalunya ja que la nostra 

activitat es durà a terme dins del territori català, encara que s’ha fet èmfasi en la 

seguretat i higiene industrial a la Indústria Química i s’han seguit les pautes 

estipulades per la llei 31/1995, del 8 de novembre de Prevenció de Riscos laborals. 
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5.2 Principals riscos industrials 

 

Per a determinar quins són els riscos aplicables a la indústria química, però sobretot, 

per determinar quins són els riscos més propensos dins del nostre sector (Indústria 

Química), és important definir les diferències entre risc, perill i accident. 

 

- Perill: és la situació física que pot causar un dany independentment de 

l’índole d’aplicació. 

- Risc: La probabilitat de que aquest perill esdevingui un accident amb unes 

conseqüències determinades. 

- Accident: és el resultat de condicions de procés inadequades per les 

diferents característiques físiques i químiques dels materials i les 

substàncies. 

 

 Es pot dir a conseqüència, que els perills són constants i es poden identificar, en cas  

contrari els riscos varien depenen de l’entorn. 

Per a poder determinar el grau de risc d'una activitat en concret, es fa la relaciona la 

probabilitat de que un fet es produeixi, amb la magnitud de les conseqüències 

probables d’aquest fet. 

 

                       

Sent: 

P= probabilitat 

C= Conseqüències 

 Aquesta definició ve donada per la classificació dels riscos laborals dins de la 

comunitat Autònoma de Catalunya segons el departament de treball i salut laboral, on 

els valors de perillositat que pren com a resultat el grau de risc poden variar des de 

molt baix a molt alt, com es descriu en la Figura 5.2.1 a partir dels valors estipulats a 

la Taula 5.2.1.  
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Taula 5.2 1 Valor de P i C segons el Departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de 

Catalunya. 

Probabilitat que es produeixi 

tota la seqüència de l'accident 

 

valor 

 

Magnitud de les 

conseqüències 

 

valor 

molt alta: és molt probable que 

es prueixi immediatament 

5 Molt alta: pot causar la mort o 

gran invalidesa 

5 

Alta: és probable que es 

produeixi en un període de temps 

curt 

4 Alta: pot causar lesions 

importants invalidants 

4 

Moderada: és probable que es 

produeixi a mitjà termini 

3 Moderada: Pot causar lesions 

no invalidants 

3 

Baixa: és possible que s'arribi a 

produir 

2 Baixa: pot causar petites 

lesions amb baixa   

2 

Molt baixa: és improbable que 

s'arribi a produir 

1 Molt baixa: Pot causar petites 

lesions sense baixa 

1 

 

 

 
Figura 5.2 1 Grau de perillositat del risc, departament de treball i salut laboral de la generalitat 

Aquesta relació s’empra normalment com a primera opció per a contemplar els 

possibles  riscos dins d’una empresa, tot i que per portar a terme un anàlisi de riscos 

complet per a una indústria definida, cal fer servir eines més especialitzades i anàlisis 

més exhaustius. 
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En el procés de fabricació de PA (Anhídrid ftàlic), intervenen algunes substanciés 

químiques perilloses, però no són  l’únic perill que es pot identificar dins de l’empresa, 

ja que el fet de treballar amb instal·lacions de processos, aparells a pressió, 

maquinària de tracció mecànica, reactors, temperatures elevades o baixes, tancs 

d’emmagatzematges, operacions de transport i envasat de substàncies, i fins i tot 

persones, poden representar un perill si no hi ha les correctes mesures preventives de 

seguretat. 

 S’ha de tenir en compte que l’avaluació de riscos ha d’anar acompanyada d’un manual 

de seguretat en el qual es trobin totes les normatives internes, la classificació dels 

perills dins de l’empresa i la correcta actuació davant qualsevol situació problemàtica, 

per tant en aquest apartat s’especifica l'informació necessària per a portar a terme 

una correcta gestió de Seguretat i Higiene Industrial dins de ANPHA S.A. 

 

 

5.2.1 Classificació dels riscos 

 

Hi ha cinc tipus de factors de risc que permeten la classificació dels riscos dins de 

qualsevol tipus d’empresa: 

 

- Factors de risc físic: Vénen donats per factors inherents del lloc de treball i 

de l’entorn. 

 

- Factors de risc Químic: Vénen donats per totes les substàncies químiques i 

materials que es poden trobar en el lloc de treball o bé, en el seu entorn. 

 

 

- Factors de risc biològic: Normalment estan relacionats amb les operacions 

de neteja de l’empresa i els processos on es trobin agents biològics com 

agents infecciosos que representin un risc per a la salut. 

 

- Factors de risc Ergonòmic: derivats de males pràctiques laborals i d’una 

manca de confort dins del lloc de treball. 
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- Factors de risc psicosocial: són factors psicològics i socials relacionats  amb 

el lloc de treball. 

  

Dins de l’indústria, es pot trobar una classificació derivada de l’activitat industrial  que 

permet relacionar millor. 

 

 

 

A la indústria química,  els principals factors de riscos són els factors químics i físics, 

encara que hi han riscos intrínsecs derivats dels processos de fabricació i de totes les 

eines que es fan servir per portar-los a terme.  

A continuació, es descriuen  els principals riscos associats a la indústria química. 

 

5.2.2 Risc d’explosió 

 

L’explosió és una gran alliberació d’energia descontrolada, ja sigui de forma física (per 

pressió, error mecànic seguit per deformació del recipient) o de forma química 

(reacció química, per exemple, la combustió o un procés massa exotèrmic) 

perquè es doni una explosió, s’han de complir una sèrie de passos cronològicament, 

que consisteixen en: 

 

1)  Fallada 

2) Font de fuita 

3) Dispersió de l’emissió 

Riscos 
convencionals 

•Relacionats amb l’activitat i l’equipo existent en 
qualsevol sector. 

Riscos 
específics 

•Associats a la utilització o manipulació de productes que, 
per la seva naturalesa, poden derivar en danys i 

accidents. 

Riscos majors 

•Relacionats amb accidents i situacions excepcionals, les 
seves conseqüències poden presentar una gravetat 

especial, ja que la rapida expulsió d’energia pot afectar a 
àrees considerables 
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 Dins de la dispersió de l’emissió es pot trobar que els productes continguts en el tanc 

o el reactor siguin inflamables, si és el cas, la fuita pot derivar en foc o explosió 

depenen del límit d’inflamabilitat de la substància, del medi en el qual es dispersi i de 

la seva capacitat de reacció. 

Normalment les atmosferes explosives estan compostes per gasos o per pols en 

dispersió amb l’aire, degut a la seva carrega estàtica o tipus de substancia, conformen 

una font de fuita ideal per a generar l’explosió. 

 

 

Les explosions poden ser: 

-  Confinades: per generació de vapors dins d’un espai confinat, o bé per 

generació de vapors dins d’un recipient. Acostumen a ser detonació. 

- no confinades: es donen a l’exterior d’edificis o de recipients de procés, 

poden ser explosions per ignició de pols combustibles en suspensió o 

explosions per núvol de vapor no confinat. Normalment, acostumen a ser 

deflagracions. 

 (Les explosions no confinades poden arribar a causar més dany pel que fa ona de 

pressió, però els projectils generats en les explosions confinades poden ocasionar 

danys més grans i més greus). 

 

5.2.3 Risc d’incendi 

 

Perquè tingui lloc un incendi, cal que es donin els següents quatre factors 

simultàniament: 

- Presencia d’un combustible: tot el que es pugui cremar, generalment pot ser 

matèria orgànica, però també pot ser matèria inorgànica. 

 

- Presencia d’un comburent: normalment és l’oxigen (present a l’aire) pel seu 

gran poder oxidatiu. 

 

- Energia d’activació: Els focus poden ser de diferents tipus; químics o 

biològics ( reaccions exotèrmiques, substàncies reactives, substàncies auto-

oxidables, oxidació bacteriana, compostos inestables ), tèrmics (processos 

de soldadura i superfícies calentes), elèctrics (circuits o càrregues 
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estàtiques), nuclears (reaccions de fissió i fusió) o mecànics (fregaments, 

guspires i eines). 

- Reacció en cadena: Expansió del foc per presència de més fonts 

combustibles al voltant de l’incendio. 

 

 

5.2.4 Risc a l’exposició de productes químics 

 

Aquest tipus de risc ve especialment derivat de les Industrias químiques, més que res 

per que dins d’aquestes industries es fabriquen i s’utilitzen la majoria de substàncies 

químiques que es poden trobar avui en dia. 

El risc d’exposició química a substàncies tòxiques,  es diferència principalment pel 

tipus d’adsorció o absorció en el qual entra en contacte el producte amb el cos, aquest 

poden ser per via oral, via respiratòria o per adsorció dèrmica.  

 

Per via oral, serien totes aquelles substàncies que es poden absorbir per ingestió 

 

S’ha de tenir en compte que per disminuir el risc d’exposició a productes químics 

(tòxics) s’ha de reduir: 

- La concentració dels productes químics perillosos en un lloc de treball 

determinar si és possible 

- El temps de contacte amb aquestes substàncies en el cas de no poder 

disminuir la seva concentració. 

- La durada de les operacions de contacte amb productes perillosos. 

 

Les reaccions derivades de l’exposició a un agent químic perillós  amb la superfície de 

contacte depenen del seu grau de toxicitat, ja que poden ser sensibilitzants o irritants; 

per tant, és necessari una bona identificació de totes les substàncies que es fan servir 

per a la producció d’anhídrid ftàlic.  

 

5.2.5 Risc de fuites i vessaments  
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Aquests tipus de riscos poden ser els més comuns a la indústria química i es  

corresponen en el cas del vessament, amb les substàncies químiques en estat 

líquid i en el cas de les fuites, als vapors. 

La perillositat en aquest cas ve derivada de la classificació de les substàncies, 

(tòxiques, corrosives,  inflamables, irritants, etc.). 

 

- Les fuites de vapors inflamables, per exemple, poden generar incendis quan 

aquests vapors entrin en contacte amb l’aire. Veure apartat 5.2.3 

 

- Les fuites de substàncies tòxiques, poden generar la creació de núvols 

tòxics i al mateix temps depenen de la seva concentració o reacció amb 

l’atmosfera, generar la formació d’altres substàncies ocasionant la mort 

immediata o la intoxicació degenerativa de l’entorn (persones, animals i 

medi ambient). 

Es de vital importància pel compliment amb la normativa vigent  ISO 14001 

corresponen a la gestió ambiental dels residus i pel compliment de la les 

obligacions empresarial de ANPHA S.A. comptar amb un sistema de prevenció de 

riscos laborals en el qual es contemplin totes les possibilitats de fuites i 

vessaments possibles, per això es necessari, una correcta classificació de les 

matèries, un correcte emmagatzematge i transport. Veure apartats 5.2, 5.3 i 5.8    

 

5.2.6 Risc elèctric 

 

Aquest tipus de risc ve derivat de l’electricitat, sent aquesta una de les eines i serveis 

més utilitzats dins de qualsevol tipus d’indústria. 

Els accidents ocasionats per l’electricitat, principalment són: 

  

- Per contacte elèctric: per contacte directe (quan es treballa directament 

amb l’instal·lació elèctrica, sigui de alt o baix voltatge), per contacte 

indirecte (quan el treball realitzat no es fa amb l'instal·lació elèctrica, si no 

amb els equips que fan servir electricitat per al seu funcionament). 

 

- Per generació d’incendis o explosions: En el cas de què l’electricitat actuï de 

font o energia d’activació. Veure apartats 5.2.3 i 5.2.4 
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És indispensable que a l’hora de trobar-se davant de la probabilitat d’un risc elèctric, 

en aquest cas, el treballador faci un ús correcte dels EPI’s de seguretat necessaris per 

desenvolupar les tasques ,Veure apartat 5.12, tot i que els aparells han d’estar 

proveïts d’una toma a terra i s’ha de tenir en compte la tensió amb la qual es treballa 

pel disseny d’instal·lacions elèctriques, la correcta formació de les persones que 

tinguin accés a l’instal·lació elèctrica tot això , complint la normativa vigent. 

 

5.3 Substàncies Químicas 

 

L’empresa ANPHA S.A: és una planta de fabricació d’Anhídrid ftàlic a partir de 

l’oxidació parcial de l’orto-xilè com es defineix en  l’Apartat 1 d’especificacions 

d’aquest projecte. 

En aquest apartat es farà referència a l’ identificació  dels productes, subproductes i 

residus generats un cop donades les reaccions que intervenen al procés, així com les  

matèries primeres, fluids tèrmics i catalitzadors emprats (no es farà referència als 

intermedis de procés degut a la cinètica de reacció dins el reactor, en cas de fuita, 

Veure Apartat 5.4.3.  

 

Productes:  

  Anhídrid ftàlic ( PA) al 99.6 %, C6H4(CO)2O  

 

Subproductes: 

 Anhídrid maleic (MA) al 30%, C2H2(CO)2º 

 

Residus principals: 

 Diòxid de carboni , CO2 

 Aigua, H2O 

 Residus pesats, originaris de la purificació del PA (TAR) 

 

Catalitzador 

 O4-26, catalitzador de V2O5 suportat en TiO2 (anastasa) 

 

Fluid tèrmic 

 Texatherm.  
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Matèries primeres 

 Orto-xilè, C8H10, >98.5 % 

 Aire (prèviament filtrat) 

 

A part, també es compte per un area de serveis per suplir les necessitats energètiques 

i de seguritat del procés, composta principalment per N2 gas, Gas natural, Aigua de 

xarxa, aigua descalcificada i vapor d’aigua. 

 

5.3.1 Normativa aplicable 

- REACH: Reglament (CE) nº 1907/2006, corresponen al Registre, Avaluació, 

Autorització i Restricció de les substàncies i preparats químics; va entrar en 

vigor l’1 de juny del 2007, el seu objectiu principal és millorar la protecció 

per a la salut humana i del medi ambient enfront del risc que pugui 

comportar la fabricació, comercialització i ús de substàncies i preparats 

químics. 

 

- CLP: Reglament (CE nº 1272/2008, corresponen a la Classificació, 

Etiquetatge i Envasat de substàncies químiques, va entrar en vigor el 20 de 

gener del 2009 per la necessitat per la necessitat  d’incorporar a la 

legislació vigent comunitària, els criteris del Sistema Global Harmonitzat 

(SGA) de les nacions Unides en un sol format. 

 

L’agència reguladora en carregada del compliment dels dos reglaments a nivell 

Europeu és la ECHA (Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics)  

 

Cal ressaltar que el reglament CLP modifica i anul·la la Directiva 67/548/CE 

corresponent a la classificació, embalatge i etiquetatge de substàncies perilloses (en 

vigor des de 29 de juny de l’any 1967) i la Directiva 1999/45/CE corresponent a la 

classificació, etiquetatge i envasat de preparats perillosos (en vigor des de 30 de juliol 

de l’any 1999). Entrant en vigor per a les mescles i preparats, des de l’1  de juny del 

2015. 
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5.3.2 Classificació CLP 

 

Dins d’aquesta classificació, es tenen en compte les propietats dels perills, si són 

perills físics, perills per a la salut humana i perill pel medi ambient amb l’ inclusió de 

la capa d’ozó; es pot dir que influeix molt la manera d’alliberació d’aquestes 

substàncies al medi en el cas de ser un perill físic. 

A la classificació CLP es defineixen diferents categories de perill que especifiquen la 

gravetat de les diferents substàncies químiques acompanyades pels seus pictogrames 

de perill corresponents. 

5.3.2.1 Categories de perill 

Dins d’aquest apartat es volen ressaltar les principals categories de perill que tenen 

les substàncies produïdes a ANPHA S.A, i al mateix temps es fa una petita descripció 

del perill, així com les subcategories que tenen cadascuna (si apliquen a l’empresa) 

que permetin obtenir una millor classificació de les substàncies: 

 

Gasos Inflamable 

Gas que s’inflama amb l’aire a una temperatura de 20ºC i a una pressió de 101,3 kPa 

 

 Categoria 1: gasos que a una temperatura de20ºC i una pressió de 101,3 kPa, 

a) són inflamables en mescla de proporció igual o inferior al 13% amb l’aire. 

b)  Tenen una banda d’inflamabilitat amb l’aire d’ almenys el 12% 

independentment del seu límit inferior d’inflamabilitat. 

 

 Categoria 2:  Gasos diferents de la Categoria 1, que a 20ºC i 101,3 KPa tenen un 

rang d’inflamabilitat si es troben barrejats amb l’aire. 

 

Els aerosols inflamables tenen el seu propi criteri de classificació. 

 

Gasos a Pressió 

Són gasos que es troben en un recipient a pressió a una pressió de 200 kPa o superior, 

també es corresponen amb els gasos liquats o liquats i refrigerats. 

Per aquest grup en concret, es necessita conèixer: 

 La pressió de vapor a 50 ºC 

 L’estat físic a pressió atmosfèrica normal (1 atm). 
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 La temperatura crítica: Temperatura a la qual un gas no pot ser liquat 

independentment de la seva compressió. 

 

Líquids Inflamables 

Són els líquids amb un punt d’inflamació no superior a 60 ºC. 

Es diferencien les tres categories següents dins d’aquest grup: 

 

 Categoria 1: punt d’inflamació < a 23 ºC i punt inicial d’ebullició ≤ 35 ºC. 

 Categoria 2: punt d’inflamació < a 23 ºC i punt inicial d’ebullició > 35 ºC. 

 Categoria 3: Punti d’inflamació ≥ a 23 ºC i punt d’ebullició ≤ 60 ºC. 

 

Per determinar si un líquid és inflamable, és necessari conèixer el seu punt 

d’inflamabilitat i el seu punt d’ebullició. 

 

Sòlids inflamables 

Són substàncies solides pulverulentes, granulars o pastoses amb inflamació fàcil per 

contacte amb una font d’ignició. 

Es classifiquen en dues categories: 

 Categoria 1: Proba de velocitat de combustió; 

a) per a substàncies y mescles diferents de pols metàl·lics: A la zona 

humida no impedeix la propagació de la flama i el temps de 

combustió  és < 45 s o la velocitat de combustió > 2,2 mm/s 

b) Pols metàl·lics: El temps de combustió és ≤ 5 min. 

 

 Categoria 2: Proba de velocitat de combustió; 

a) Substàncies diferents dels pols metàl·lics: La zona humida impedeix 

la propagació de la flama almenys durant 4 min i el temps de 

combustió es 45 s o la velocitat de combustió > 2,2 mm/s. 

b) Pols metàl·lics: el temps de combustió es > a 5 min i ≤ a 10 min. 

 

Les categories que poden representar un perill per a la salut humana dins de les quals 

es troben les substàncies descrites en aquest apartat són: 

 

Toxicitat aguda: 
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Es refereix a les substàncies capaces de provocar efectes adversos un cop 

administrades, per via oral o via dèrmica, en una sola dosis, en dosis múltiples al llarg 

de 24 h o com a conseqüència de l’exposició per inhalació durant 4 h 

La toxicitat aguda pot variar en funció de la via de subministrament: 

 Toxicitat aguda oral 

 Toxicitat  aguda cutània. 

 Toxicitat aguda per inhalació.  

 

Els valors de toxicitat s’expressen segons la dosi letal, DL 50 (oral, cutània) o CL50 

(inhalació), per a  l'ETA (estimació de la Toxicitat Aguda) es fa servir la relació: 

 

    
    

            

A la Figura 5.3.1 es mostren les diferents categories de toxicitat aguda en funció del 

valor de ETA i del tipus de subministrament. 

 

 
Figura 5.3 1 Categories de perill de toxicitat aguda i estimació ETA segons el reglament CLP 

Per a les substàncies que no es trobin en una sola fase (barreja vapor i líquid) les 

categories prenen els següents valors per a la seva classificació: 

 Categoria 1: 100 ppmV 

 Categoria 2: 500 ppmV 

 Categoria 3: 2500 ppmV 
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 Categoria 4: 20000 ppmV 

 

Corrosió o irritació cutània 

 

Les substàncies corrosives són les que provoquen lesions irreversibles en la pell 

degudes a la destrucció del teixit cutani.  

Les substàncies irritants es caracteritzen per provocar lesions reversibles un cop 

entren en contacte amb la pell. 

 

Per a determinar el potencial de corrosió d’una substància, s’han de considerar 

múltiples factors, dins dels quals està el pH, ja que a pH’s extrems (molt àcids o molt 

bàsics) aquest potencial és molt gran, també té a veure la reactivitat de les 

substàncies, per exemple, molts sòlids es tornen corrosius o irritants a l’entrar en 

contacte amb la mucosa o amb la pell humida. 

 

 Categoria 1: Corrosiva 

1A: Exposició ≤ a 3 min, observació ≤ 1 hora. 

1B:  Exposició > a 3 min i ≤ a 1 hora, observació ≤ a 14 dies. 

1C: Exposició > a 1 h i ≤ a 4 h, observació ≤ a 14 dies. 

 

El criteri que es fa servir per a establir la categoria de corrosió és que almenys 1 de 

cada tres animals presentin efectes corrosius. 

 

 Categoria 2: Irritant 

 

EL criteri que es fa servir per establir la categoria d’irritació és que almenys dos de 

cada tres animals sotmesos a assaigs presentin un valor mitjà de ≥ 2,3 i ≤ 4,0. 

 

Lesions oculars greus o irritació ocular 

 

Són les substàncies capaces de fer un dany considerable a la visió de les persones, ja 

que afecta el teixit de l’ull o provoca un deteriorament important en aquest mateix. 

Es considera lesió ocular greu, quan les conseqüències que pateix l’ull no són 

reversibles  en els 21 dies següents a l’aplicació de la substancia. 
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El cas d’irritació ocular es caracteritza perquè les lesions oculars provocades per la 

substancia siguin completament reversibles un cop superat el termini de 21 dies 

posteriors a la seva aplicació. 

 

Aquest tipus de perill, es classifica en dues categories: 

 

 Categoria 1: Aplicant-se a l’ull d’un animal provoca efectes irreversibles passats 

els 21 dies d’estudi (s’han tingut en compte assaigs després de 24 h, 32 h i 72 h 

donant respostes irreversibles abans dels 21 dies). 

 Categoria 2: Aplicant-se a l’ull provoca irritació ocular amb efectes reversibles 

els 21 dies després de l’aplicació. 

 

 

Sensibilitzants respiratoris i cutanis 

 

Els sensibilitzants respiratoris són aquelles substàncies que la seva inhalació produeix 

hipersensibilitat de les vies respiratòries. 

Els sensibilitzants cutanis són substàncies que indueixen una resposta al·lèrgica per 

contacte amb la pel. 

En aquest cas nomes existeix la categoria 1 per ambdós casos de sensibilització, ja que 

totes les substàncies que es trobin dins d’aquest grup, són molt perilloses per a la 

salut, tant de les persones com dels animals. 

 

Toxicitat per a la reproducció 

 

Les substàncies que pertanyen a aquest grup, tenen efectes adversos sobre la funció 

sexual i la fertilitat d’homes i dones adults, encara que també poden tenir efectes 

dolents pel desenvolupament dels seus descendents. 

Aquest sistema de classificació es divideix en dues parts principalment: 

 

a) Efectes adversos sobre la funció sexual i la fertilitat 

Es coneixen com els efectes produïts per substàncies que intervenen en la funció 

sexual i la fertilitat , dins dels quals es troben, alteracions de l’aparell reproductor 

masculí i femení, efectes sobre el començament de la pubertat, producció i 

transport de gàmetes, desenvolupament normal del cicle reproductor, 
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comportament sexual, fertilitat,el part i els resultats de la gestació, modificacions 

de les funcions de l’aparell reproductor. 

 

b) Efectes adversos sobre el desenvolupament dels descendents. 

 

Només es farà referència a l’apartat a) d’aquesta classificació 

 

De l’apartat a) es poden tenir les següents subclassificacions: 

 Categoria 1: 

1A: Substàncies que se sap que són tòxiques per a la reproducció humana 

1B: Se sospita que són tòxiques per a la reproducció humana, el resultats o la 

fidelitat de les proves realitzades no es concloent.  

 

 Categoria 2: (No aplica) 

 

Cancerígenes:  

Són les substàncies o preparats que indueixen càncer o augmenten la seva incidència.  

Dins d’aquesta classificació es poden trobar dues categories: 

 

 Categoria 1: (categoria 1A i 1B),substàncies a les quals se les han fet estudis i 

demostren que poden ser cancerígenes pels humans. 

1A: Hi ha estudis en humans que demostren la seva perillositat en humans. 

1B: hi ha estudis amb animal que demostren la seva perillositat en humans. 

 

 Categoria 2: Substàncies de les quals se sospita que són cancerígenes pels 

humans però el resultat de les proves realitzades no és convincent per a 

classificar-les dins de la categoria 1. 

 

5.3.2.2 Pictogrames de perill 

 



  Capítol 5. Seguretat i Higiene Industrial 
 

Página 19 de 233 
 

 

Figura 5.3. 2 Pictogrames de perill per a substàncies químiques segons la classificació 

estipulada al reglament CLP. 

A part de la informació descrita a la Figura 5.3.2 cal ressaltar que als següents 

pictogrames també els corresponen les següents categories de perill: 

 

 El pictograma GHS08: Secció 3.4, Sensibilització respiratòria, categoria 1. 

Secció 3.5, Mutagenicitat en cèl·lules germinals, categories 1A, 1B y 2. Secció 

3.6, Carcinogenicitat, categories 1A, 1B y 2. Secció 3.7, Toxicitat per a la 

reproducció, categories 1A, 1B y 2. Secció 3.8, Toxicitat específica en 

determinats òrgans (exposició única), categories 1 y 2. Secció 3.9, Toxicitat 

específica en determinats òrgans (exposicions repetides), categories 1 y 2. 

Secció 3.10 del reglament, perill per aspiració, categoria 1.  

 

 El pictograma GHS07 : Secció 3.1 Toxicitat aguda (oral, cutània, por inhalació), 

categoria 4. Secció 3.2 Irritació cutània, categoria 2. Secció 3.3 Irritació ocular, 

categoria 2. Secció 3.4 Sensibilització cutània, categoria 1. Secció 3.8 Toxicitat 

específica en determinats òrgans (exposició única), Categoria 3 Irritació de las 

vies respiratòries. Efectes narcòtics  

 El pictograma GHS05: Secció 3.2 Corrosió cutània (categories 1A, 1B y 1C). 

Secció 3.3 Lesions oculars greus, categoria 1. 
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Les seccions a les quals es refereixen aquest apartats, es corresponen amb les seccions 

estipulades al reglament CLP. 

 

5.3.2.3 Taula recopilatòria de classificació. 

A la Taula 5.3.1 es recullen de forma més dinàmica la correcta classificació de les 

substàncies produïdes dins de l’empresa. L’ informació que presentada és 

la paraula d’advertència, les frases H de perill i els pictogrames corresponents de 

cadascun dels productes o subproductes amb valorització. 

 

Taula 5.3 1. Classificació de perill de les substàncies produïdes /utilitzades a ANPHA S.A. 

Anhídrid Ftàlic >99% (PA) 

   

Paraula d’advertència : PELIGRO 

Categories de perill: 

Sensibilitzant respiratori: Categoria 1 

Sensibilitzant cutani: Categoria 1 

Toxicitat aguda oral: Categoria 4 

Irritant cutani: Categoria 2 

Lesions oculars greus: Categoria 1 

Toxicitat especifica en determinats òrgans 

(exposició única): Categoria 3 

 

Frases H: 

H334: Pot provocar símptomes de 

al·lèrgia o asma o dificultats 

respiratòries en cas d’inhalació. 

H317: Pot provocar reacció al·lèrgica a 

la pell. 

H302: Nociu en cas d’ingestió. 

H315: Provoca irritació cutània. 

H318: Provoca lesions ocular greus. 

H335: Irrita les vies respiratòries. 
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Anhídrid Malèic >95% (MA) 

   

Paraula d’advertència : PELIGRO 

Categories de perill: 

 Sensibilitzant respiratori: Categoria 1 

 Sensibilitzant cutani: Categoria 1 

 Toxicitat aguda oral: Categoria 4 

 Corrosiu cutani: Categoria 1B 

 Lesions oculars greus: Categoria 1 

 Toxicitat especifica en determinats 

òrgans (exposicions repetides) 

inhalació: Categoria 1 

 Toxicitat especifica en determinats 

òrgans (exposicions repetides)oral: 

Categoria 2 

 

Frases H: 

H334: Pot provocar símptomes de 

al·lèrgia o asma o dificultats 

respiratòries en cas d’inhalació. 

H317: Pot provocar reacció al·lèrgica a 

la pell. 

H302: Nociu en cas d’ingestió. 

H314: Provoca cremades greus en la 

pell i lesions oculars. 

H372: Perjudica determinats òrgans 

(sistema respiratori) per exposició 

repetida o prolongada 

H373: Pot perjudicar determinats 

òrgans (ronyó) per exposició 

prolongada en cas d’ingestió 

 

 

Catalitzador O4-26 
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Paraula d’advertència : PELIGRO 

Categories de perill: 

 Mutagen en cèl·lules germinals: 

Categoria 2. 

 Tòxic per a la reproducció: Categoria 

1B 

 Toxicitat especifica en determinats 

òrgans (exposicions repetides) 

inhalació: Categoria 1 

 Toxicitat aguda inhalació: Categoria 4 

 Toxicitat especifica en determinats 

òrgans (exposició única): Categoria 3 

 Perillós pel medi ambient aquàtic 

(Crònic): Categoria 2 

Frases H: 

H341: 

H360Fd: Pot perjudicar la fertilitat, pot 

danyar al feto. 

H372: Perjudica determinats òrgans 

(sistema respiratori) per exposicions 

repetides o prolongades. 

H332: Nociu en cas d’inhalació 

H335: Pot causar irritació de les vies 

respiratòries. 

H411: tòxic pels organismes aquàtics 

amb efectes nocius duradors  

 

 

Fluid tèrmic (TEXATHERM) 

 

Paraula d’advertència : PELIGRO 

Categories de perill: 

 Cancerigen:  Categoria 1B 

Frases H: 

H350: Pot provocar càncer  
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Orto-xilè 

   

Paraula d’advertència : PELIGRO 

Categories de perill: 

 Líquid inflamable, categoria 3 

 Toxicitat aguda, per inhalació  

categoria 4  

 Toxicitat aguada, cutània, Categoria 4. 

 Irritació cutània, Categoria 2. 

 Toxicitat especifica en determinats 

òrgans, exposició única, Categoria 3. 

 Toxicitat aquàtica crònica, Categoria 3  

Frases H: 

H226: Líquid inflamable 

H332 +H312: Nociu per contacte amb la 

pel o per inhalació. 

H304: Pot ser mortal en cas d’ingestió o 

penetració en les vies respiratòries. 

H315: Provoca irritació cutània. 

H412: Nociu pels organismes aquàtics 

amb efectes nocius duradors. 

H319: Provoca irritació ocular greu. 

 

 

SAL (53% NaNO2, 40% NaNO3, 7% KNO3) 

   

Paraula d’advertència : PELIGRO 

Categories de perill: 

 En estat sòlid és Comburent, Categoria 

3. 

 Toxicitat aguda, Categoria 3 

 Perillós pel medi ambient aquàtic 

(Aguda), Categoria 1. 

Frases H: 

H272:Pot agrabar un incendi, 

Comburent 

H301:Tòxic en cas d’ingestió 

H400: Molt tòxic pels organismes 

aquàtics. 
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TAR (residu pesant, majoritàriament Quitrà d’Hulla) 

  

Paraula d’advertència : PELIGRO 

Categories de perill: 

 Mutagènic, Categoria 1B 

 Carcinogen, Categoria 1A 

 Perillós pel medi ambient aquàtic 

(Aguda), Categoria 1. 

 Perillós pel medi ambient aquàtic 

(Crònic), Categoria 1 

 

Frases H: 

H 340: Pot provocar defectes genètics 

en cas d’exposició prolongada 

H 350:Pot provoca r càncer  

H 360: Pot danyar al feto i perjudicar la 

fertilitat 

H400:Molt tòxic pels organismes 

aquàtics  

H 410:Molt tòxic pers organismes 

aquàtics amb efectes nocius duradors 

 

 

5.3.3 Envasat i etiquetatge 

 

Les substàncies i preparats classificades com a perilloses s’han d’envasar i etiquetar 

d’acord amb la seva classificació per a garantir una protecció apropiada amb l’objectiu 

d’oferir la informació essencial als clients destinataris.  

 

5.3.3.1 Etiquetatge 

Dins del reglament CE nº 1272/2008 s’especifica com s’han d’etiquetar les 

substàncies perilloses d’acord amb el SGA (Sistema Global Harmonitzat). 

 

Les etiquetes de les substàncies produïdes a ANPHA estaran constituïdes de la 

següent informació segons l’article 17 del capítol 1 del reglament CLP descrit abans: 
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- El nom, la direcció y el numero de telèfon del proveïdor/es 

- La quantitat nominal de la substància o mescla continguda al envàs a 

disposició del públic general, a no ser que es trobi especificat en altre lloc 

de l’envàs. 

- Els identificadors dels producte. 

- Els pictogrames de perill, si es cau. 

- La paraula d’advertència, si es cau. 

- Les indicacions de perill, si es cau. 

- Els consells de prudència, si es cau. 

- Una secció d’informació suplementària, si es cau. 

 

Apart d’aquesta informació, es necessari tenir clar quina ha de ser la mida de 

l’etiqueta, al mateix temps, aquesta dependrà de la mida del envàs de les substàncies. 

(Veure Taula 5.3.2). 

 

Taula 5.3 2. Mida de l'etiqueta en funció del volum de l’envàs, segons reglament CLP 

Capacitat de 

l’envàs 

Mida mínima 

[mm] 

Menys de 3L 52 x 74 

Entre 3L i 50 L 74 x 105 

Entre 50 L i 500 L 105 x 148 

Més de 500 L 148 x 210 

. 

5.3.3.2 Envasament  

El format de venda dels productes generats a l’empresa és en estat sòlid per a que els 

clients puguin tenir millors facilitats a l’hora de manipular les substancies 

l’envasament d’aquests productes, també es fa segons reglament CE nº 1272/2008  

tenint en compte les següents característiques abans de decidir quin serà l’envàs 

definitiu. 

 

 L’envàs ha d’evitar qualsevol pèrdua del contingut, excepte quan estiguin 

prescrits altres sistemes de seguretat més específics.  

 Els envasos i els sistemes de tancament han d’estar fabricats amb materials 

inalterables quan es trobin en contacte amb el contingut.  
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 Els envasos hauran de ser forts i sòlids en totes les seves parts per tal d’evitar 

desperfectes i respondre de manera segura a les exigències normals de 

manipulació.  

 Els envasos amb un sistema de tancament reutilitzable hauran d’estar 

dissenyats de manera que puguin tancar-se repetidament sense pèrdues de 

contingut  

 

Per aconseguir totes les especificacions de la Normativa i al mateix temps augmentar 

el preu del producte i subproducte  generat a ANPHA, s’ha escollit un envàs amb les 

següents característiques en ambdues línees d’acabat final ( Envasat de Anhídrid 

Ftàlic i envasat d’Anhídrid Maleic) 

 

 Barril Kraft (bidó de 40 L) amb tancament de palanca precintable de màxima 

seguretat , fermesa amb contorn de metall electrozincat en la part inferior i 

superior. Dissenyat amb molta cura amb cartró Kraft gruixut i rígid. 

 Bossa interior al barril de PEHD per evitar entrada d’humitat al producte., 

prèviament tancada abans del tancament del barril. 

 Etiqueta d’identificació un cop envasat 

 

La densitat aparent del PA és de 1.53 Kg/L per tant només ocupa un 82% del volum 

total del bidó, el que permet una petita cambra d’aire dins del recipient que ajuda a 

mantenir l’estabilitat. 

En el cas del MA, la densitat aparent és de 1.48 Kg/L i el percentatge d’ocupació a 

l’envàs seria del 85 %. 

 

S’ha de tenir en compte que l’emmagatzematge d’aquestes dues substàncies ha de ser 

una area fresca, seca i ventilada a més, els envasos utilitzats no s’han de reutilitzar. 

A La Figura 5.3.3 es mostra el envàs final de generat a ANPHA S.A. 
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Figura 5.3 3 Envàs final de productes 

 

5.3.4 Fitxes de seguretat de les substàncies 

 

Les fitxes de dades de seguretat (FDS) o SDS en anglès (Safety Data Sheet) són 

documents propis de cada substància, on s’indiquen les seves particularitats i 

propietats per a poder garantir un ús adient a l’hora de fer-la servir, manipular, 

emmagatzemar i fins i tot produir.  

 Les FDS de les diferents substàncies produïdes i comercialitzades dins de la Unió 

Europea han de contenir la següent informació per a garantir el compliment del SGA: 

 

- Nom identificatiu de la substància, a més de les dades de l’empresa que la 

comercialitza i un telèfon en el cas d’emergència. 

- Quina es la seva composició i l’informació dels seus compostos. 

- Identificació dels perills  

- Informació de primers auxilis. 

- Mesures de lluita contra incendis. 

- Mesures en cas d’abocament accidental. 

- Manipulació i emmagatzematge. 

- Control d’exposició/ protecció individual (EPI’s). 

- Propietats físiques i químiques. 

- Estabilitat i reactivitat. 

- Informacions toxicològiques. 

- Informacions ecològiques. 
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- Consideracions relatives a l’eliminació. 

- Informacions relatives al transport. 

- Informacions reglamentaries. 

- Altres informacions addicionals, si es cau. 

 

A l’Apèndix Apartat 5.13  es poden trobar les fitxes de dades de seguretat de totes les 

substàncies que es fan servir dins de l’empresa.  

5.4 Emmagatzematge de productes químics 

 

El correcte emmagatzematge de les substàncies perilloses es un dels principals punts 

a tenir en compte de cara a la segureta i higiene industrial de l’empresa, ja que és el 

lloc principal on es produeixen accidents, ja sigui per manipulació, deficiència 

d’identificació dins de l’empresa de les zones de emmagatzematge, i sobre tot de les 

condicions a les quals es porta a terme aquesta operació. 

 

5.4.1 Normativa aplicable 

 

Pel correcte emmagatzematge de les substàncies perilloses produïdes i manipulades a 

ANPHA S.A. se segueix l’o establert al Reial Decret 379/2001, del 6 d’abril per al qual 

s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de productes químics i les seves 

instruccions tècniques complementàries (MIE). Segons BOE núm. 112 de 10 de maig 

del 2001. 

 

Les instruccions tècniques complementaries que apliquen a aquest projecte degut a 

les característiques físiques i químiques de les substàncies descrites a l’Apartat 

5.3.són les següents: 

 

- ITC MIE-APQ 1: Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles. 

- ITC MIE-APQ 6: Emmagatzematge de líquids corrosius. 

- ITC MIE-APQ 7: Emmagatzematge de líquids tòxics. 

Per la realització d’aquest apartat, també s’han tingut en compte els següents reials 

decrets: 

 Reial Decret  2060/2008, Reglament d’equips a pressió i les seves 

Instal·lacions tècniques complementàries  



  Capítol 5. Seguretat i Higiene Industrial 
 

Página 29 de 233 
 

 Reial Decret 363/1995, corresponent al Reglament sobre la notificació de 

noves substàncies i la seva classificació, l’envasa’t i etiquetatge de substàncies 

perilloses. 

 

5.4.2 Estacions de carrega i descarrega 

 

Segons la normativa UNE 109-100-90 que estableix els procediments pràctics i 

d’operació, càrrega i descàrrega de vehicles cisterna, contenidors cisterna i vagons 

cisterna tenint en compte el control de l’electricitat estàtica en atmosferes 

inflamables. 

 

Per la naturalesa dels productes que es manipulen en ANPHA, les estacions de càrrega 

i descàrrega tindran un disseny i procediments d’operació adaptat als reglaments de 

càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses. 

 

Considerem instal·lacions de càrrega i descàrrega totes aquelles zones on es realitzen 

les següents operacions: 

 Trasbals entre equips de transport i emmagatzematge. 

 Trasbals entre equips de transport i instal·lacions de procés. 

 Trasbals entre emmagatzematge o equips de procés a recipients mòbils.  

 

A continuació detallem algunes de les mesures de seguretat que s’haurien de tenir en 

compte dins la planta: 

 Queda totalment prohibit l’accés a personal aliè mentre es donin operacions de 

càrrega i descàrrega. 

 En qualsevol cas s’ha d’immobilitzar el vehicle durant la realització de les 

operacions. 

 Els camions cisterna es connectaran al punt de càrrega o descàrrega mitjançant 

una màniga flexible o braç de càrrega. No s’utilitzaran canonades rígides  

 Els braços de càrrega estaran equipats amb juntes giratòries per permetre que 

la connexió es mogui en conjunt amb la unitat de transport. 

 Les mànigues flexibles haurien de ser reforçades amb espirals o malla d’acer, el 

tipus de màniga ha de ser l’adequat per a cada substància. 

 Les juntes giratòries seran hermètiques per evitar fuites. 
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Per efectuar la càrrega i descàrrega de productes inflamables i comburents integrats 

en l’ITC-MIE APQ-1 els vehicles que s'estacionin tindran un pendent de l'1% cap 

embornals d'evacuació de tal manera que qualsevol vessament accidental flueixi 

ràpidament cap a ells. L'embornal estarà connectat a la xarxa de tractament d'aigües 

residuals o un tanc amb capacitat suficient per emmagatzemar-lo. A la Figura 5.4.1 es 

mostra un exemple de sistema de carrega i descarrega 

 

 
Figura 5.4. 1 Estacions de carreta i descarrega 

 

5.4.3 Fuites i vessaments 

 

Un dels riscs principals del parc de tancs d’emmagatzematge són les fuites liquides o 

vessaments. L’emmagatzematge dels diferents tancs que contenen el mateix compost 

químic, com és el cas del Orto-xilè, 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 m per arribar a un accés des de qualsevol punt 

de la cubeta. 
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Figura 5.4. 2 Cubetes de retenció. exemple 

 

Per contenir abocaments inesperats es disposaran de diferents mesures de seguretat 

que permetin minimitzar l’impacta generat. En aquells tancs que continguin líquids 

tòxics serà necessari contenir el possible vessament en una cubeta de retenció, de 

manera que tots ells disposaran d'un cubeta amb les mesures reglamentàries.  

 

5.4.3 Magatzem del producte final (Sòlid tòxic) 

 

És molt important la classificació i localització de les substancies perilloses, des de la 

seva fabricació o entrada, fins el moment de la seva expedició. Dins de l’àmbit 

d’aplicació del Reial Decret 379/2001 es troba l’emmagatzematge de sòlids 

perillosos com és el cas dels productes i subproductes generats a l’empresa. 

A continuació es detalla com ha de ser l’emmagatzematge de envasos de sòlids tòxics 

en espais tancats i delimitats. 

 

 Portes batents, corredores o amb persianes elèctriques 

 Aïllament tèrmic  

 Resistència al foc 

 Sistema de contenció d’aigua i medis d’extinció d’incendis. 

 Carrils i zones de pas amb sostre  
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 Volum de retenció 

 Possibilitat de sectorització 

 Lluerna 

També s’ha de tenir en compte que les àrees d’emmagatzematge han de estar 

certificades per un organisme de control autoritzat i a més  tindran un control per 

aquesta entitat cada 5 anys a partir de la data de posta en servei com àrea 

d’emmagatzematge de productes químics o de les seves modificacions o ampliacions. 

 

 El titular de les instal·lacions haurà de presentar a l’organisme competent la 

acreditació de la conformitat de les instal·lacions i les seves revisions periòdiques, a la 

mateixa acreditació, ha d’aparèixer la realització de les probes d’estanqueïtat 

pertinents dels recipients i canonades soterrades per a proveir aigua en cas d’incendi 

segons la norma o codi establert  

 

A la Figura 5.4. s’adjunta  un esquema bàsic de magatzem cobert de l’empresa DENIOS 

(d’instal·lacions de magatzems coberts per a substancies perilloses) encarregada de 

realitzar les instal·lacions de les zones d’acabat final (A-500) a ANPHA. 

 

 
Figura 5.4. 3 Magatzem final de producte sòlid per l'empresa DENIOS 
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5.5 Seguretat en les instal·lacions 

 

Per preservar la integritat física de les persones en la planta s’ha disposat de 

passadissos de vianants per on els treballadors i visitants es podran desplaçar amb 

seguretat. En algunes zones serà mes restrictiu el pas de vianants essent necessari un 

permís especial degut al alt risc de la zona. 

Degut a que es treballa amb substàncies químiques, els operaris tindran a la seva 

disposició dutxes i renta ulls d’emergència i farmacioles de primers auxilis en cas de 

que sigui necessari. En cas d’accident s’avisarà al personal mitjançant senyals tant 

visuals com acústiques. 

Per evitar accidents s’ha de formar al personal en cadascuna de les àrees 

corresponents, com son: 

 Preparació i tractament de matèries químiques. 

 Identificació i control de matèries químiques. 

 Serveis auxiliars de procés. 

 Tècnic de planta química. 

 Tècnic en treballs d’alçada. 

 Prevenció d’incendis. 

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

 

Hi ha zones o moments de la instal·lació que són crítiques on es requereix una atenció 

especial, a continuació detallem quines serien les actuacions a seguir el aquestes 

zones. 

 

5.5.1 Seguretat en la posada en marxa 

 

Avanç de posar en marxa la planta s’han de fer unes verificacions prèvies per 

assegurar que les instal·lacions es troben en condicions per començar a operar. En cas 

necessari, la inspecció la farà un equip especial de seguretat que pugui donar 

recomanacions sobre la preparació. 
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La inspecció durant la construcció es una part molt important, tenir les unitats ben 

dissenyades, l’equipament mecànic, canonades i altres equips poden suposar un risc i 

s’ha de vigilar que tot sigui d’acord a les especificacions. 

Una vegada finalitzada la construcció s’ha de fer el Check-list de la instal·lació amb les 

següents accions en l’ordre especificat: 

1) Inspecció al interior dels tancs i altres dipòsits, així com de les línies i fer un 

contrast amb els diagrames de flux. 

2) Verificar la rigidesa de les soldadures amb test a pressió i d’estanqueïtat. 

3) Comprovar el funcionament d’equips amb elements rotatoris. 

 

 

5.5.2 Instal·lacions de subministrament d’aigua 

 

Degut a la possibilitat de contaminació microbiològica en algunes zones com les 

instal·lacions de subministrament d’aigua i l’aire condicionat per bacteris com la 

Legionella pneumophila, s’han de tenir mesures preventives tan en el circuit de 

distribució d’aigua calenta sanitària, la xarxa de climatització i les torres de 

refrigeració. 

Les mesures preventives esdevindran en dos principis fonamentals per al control 

d’agents biològics:  

 Eliminar zones brutes, on s'acumulen materials que els poden servir d'aliment 

  Modificar les condicions que afavoreixen el seu desenvolupament. 

 

Es faran servir programes de manteniment de les instal·lacions adequats, controlar la 

temperatura de l’aigua i la sanitització de la mateixa. Tant mateix serà necessari fer un 

tractament biocida per evitar la proliferació de risc biològic, es mantindrà una 

concentració de clor residual en el circuit d’aigua calenta sanitària i torres de 

refredament.  

 

5.6 Classificació ATEX  

 

Segons la Directiva 1999/92/CE , les substancies inflamables o combustibles es 

consideren capaços de formar atmosferes explosives ATEX, ja que la seva mescla amb 
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oxigen (comburent)  en condicions atmosfèriques desprès d’una font d’ignició 

propagaria la combustió de tota la resta de partícules no cremades. 

 

5.6.1. Zones ATEX 

 

Les zones ATEX a una empresa s’han d’identificar amb el símbol que es mostra a la 

Figura 5.6.1. 

 

 
Figura 5.6. 1. Símbol de zones ATEX 

 

Aquesta classificació per zones ATEX (Norma CEI 60079-0 2 del 2009), es fa servir per 

a determinar el nivell de seguritat necessari pel material elèctric instal·lat en 

atmosferes explosives com són els gasos inflamables i els pols. i d’idèntica de la 

següent forma: 

 

Hi ha dues categories d’identificació de les zones ATEX 

 

1) Grup de gasos: 

Dins d’aquesta categoria hi ha dos grups, el grup I són els materials exposats a 

atmosferes explosives diferents a les mines de grisú i el grup II, pels materials 

exposats a les atmosferes explosives de les mines de grisú. 

 

En aquest treball només es parlarà del grup I, ja que l’activitat de l’empresa no es 

correspon amb l’extracció de gas. 

 

GRUP I: 

 Zona 0: Presencia d’atmosfera explosiva permanentment, freqüentment o en 

períodes llargs. 
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 Zona 1: Presencia d’atmosfera explosiva intermitentment, en el servei normal 

és probable. 

 Zona 2: Presencia d’atmosfera explosiva episòdicament o en períodes curts, 

però mai en el funcionament normal. 

 

2) Grup de pols: 

 Aquest grup es correspon amb la mateixa denominació que el grup I, però amb la 

numeració 20, 21 i 22. 

 

 Zona 20: Presencia d’atmosfera explosiva permanentment, freqüentment o en 

períodes llargs. 

 Zona 21: Presencia d’atmosfera explosiva intermitentment, en el servei normal 

és probable. 

 Zona 22: Presencia d’atmosfera explosiva episòdicament o en períodes curts, 

però mai en el funcionament normal. 

 

Per a la classificació de les zones, primer s’ha de fer un estudi previ tenint en compte 

tots els factors i les especificacions de les substancies inflamables manipulades. 

A La Figura 5.6.2 es mostra un exemple de la classificació de zona ATEX pel grup I 

 

 
Figura 5.6. 2 Exemple de zona ATEX vapors 
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La norma EN 60079-14 és la que defineix la selecció i la construcció de les 

instal·lacions elèctriques. I per la selecció del equips 

 

 Nivells de protecció del material (EPL) 

En circumstancies normals, l’efecte d’aquest nivells de protecció és mantenir la 

referència normal de protecció entre zona/ material. Si en canvi, el risc és considerat 

greu, llavors el nivell EPL exigit per la zona augmenta al igual que si el risc es 

considera petit o menyspreable, el nivell de protecció es redueix. 

A la Figura 5.6.3 Mostra quina seria la categoria del material i/o instal·lació en funció 

de la zona ATEX 

 

 
Figura 5.6. 3 Categoria dels materials segons la zona ATEX 

S’ha fet un estudi per a determinar quines serien les zones ATEX a ANPHA, 

considerant quines substàncies inflamables es feien servir durant tot el procés de 

producció d’Anhídrid Ftàlic (Veure Apartat 5.3). 

En aquest punt es ressalta l’orto-xilè, matèria primera del procés i els seus punts de 

manipulació o reacció com a zones ATEX, ja que es troba dins de la categoria B1 de 

líquids inflamables, amb un punt d’inflamabilitat per sota de 34ºC. 

 

A la Taula 5.6.1 es detallen les àrees ATEX de l’empresa. 

 

Taula 5.6. 1 Àrees ATEX de ANPHA 

Zona 

ATEX 

 

Àrea 

 

Lloc de l'àrea 

0 100 Carrega i descarrega Orto-xilè 

200 Interior del reactor PR-200 
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1  

100 

tancs emmagatzematge Orto-xilè en el 

moment de la carrega i descarrega (T-100, 

T-110, T-120, T-130) 

 100 Obertures, juntes, vàlvules tancs d'orto-xilè 

en operació normal 

200 exterior del reactor, equip auxiliar, H-200 

2 100 tancs emmagatzematge Orto-xilè en 

operació normal(T-100, T-110, T-120, T-

130) 

200 equips adjacents al reactor , vàlvules i  

canonades entre la zona 100 i 200 en el 

funcionament normal  

 

5. 7 Anàlisis HAZOP 

 

Tota instal·lació de procés ve associada a un sistema productiu en el qual intervenen 

substàncies químiques a través d’operacions bàsiques concatenades, aquestes 

operacions poden ser físiques o químiques depenen del punt del procés però sempre 

amb l’objectiu d’obtenir els productes desitjats. 

 

Les condicions de treball de cadascuna d’aquestes operacions pot variar depenent de 

la seva finalitat; per a garantir la seguretat en cada moment, cal controlar en tot 

moment les variables que intervenen en el sistema tenint algunes d’elles més 

importància que altres depenen del punt del procés en el qual es trobin. 

 

D’acord amb això, és necessari que les instal·lacions estiguin dissenyades, no sol per 

adequar-se a les condicions de treball, sinó també per a poder suportar possibles 

alteracions previsibles, encara que siguin puntuals. 

 

Dins dels mètodes existents que hi ha per a determinar quines són aquestes possibles 

alteracions en determinats llocs del sistema productiu, està el mètode HAZOP (Hazard 

and Operability Studies), és un tipus d’anàlisis de risc especialment dissenyat per 

l’estudi de la seguretat d’un procés químic, ja que és necessari el treball en equip i s’ha 

de portar a terme per tècnics que coneguin les característiques i funcionament de 
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l’instal·lació així com del procés que se està desenvolupant, té la finalitat de detectar 

qualsevol situació d’inseguretat i és responsabilitat de la Direcció de l’empresa portar-

lo a terme. 

 

5.6.1 Paraules guia 

 

Per desenvolupar aquest anàlisi, cal fer servir una descripció de la metodologia 

d’anàlisi  mitjançant l’ utilització d’una sèrie de paraules guia, a la Taula 5.6.1 de 

paraules guia fonamentals es recopilen les principals paraules i el seu significat de 

cara a la realització del HAZOP. 

 

Taula 5.6. 2 Paraules guia fonamentals per l'anàlisi HAZOP 

Paraula GUIA 

 

Significat Exemples típics 

 

NO 

Negació o absència de 

les especificacions de 

disseny. 

No fluid: Fallada de la bomba, 

vàlvula tancada, fuita, obstrucció en 

la conducció. 

MÉS Augment o disminució 

quantitativa. 

Pot referir-se a cabals, 

pressió, temperatura, 

viscositat, reacció, 

escalfament, etc. 

 

Més fluid: aspiració defectuosa, 

vàlvula obturada, lectura incorrecta 

dels aparells de mesura, etc. 

MENYS 

MAJOR QUE Augment qualitatiu. 

Conjuntament amb 

l’acció desitjada. 

 Es realitza una activitat 

addicional.  

Més temperatura: Brutícia en el 

bescanviador de refredament, 

fallada del regulador de 

temperatura, etc.  

PART DE Disminució qualitativa. 

Es realitza només una 

part de la funció 

desitjada. 

Presencia d’impureses: Entrada 

de contaminants com aigua, oli, 

productes de corrosió, fallada a 

l’aïllament, etc. 

 

 Oposició a la funció  
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INVERS 

desitjada. 

Es fa servir principalment 

a activitats de fluids o 

inversions de reaccions 

químiques. 

Fluid de retorn: Bomba invertida, 

fallada de la vàlvula antiretorn, etc.  

 

D’UNA ALTRE 

FORMA 

 

Substitució complerta de 

la funció desitjada. 

Altres activitats diferents a 

l’activitat normal: Posada en 

marxa i aturades a l’instal·lació, 

fallades energètiques o de serveis, 

emissions, incompatibilitat, etc.  

 

5.6.2 Taules corresponents als diferents anàlisi HAZOP del procés. 

 

Un cop determinats quins són els punts més crítics del procés de producció d’Anhídrid  

Ftàlic a ANPHA, s’ha elaborat un anàlisi HAZOP en el qual s’ha tingut en compte el 

sistema de control instal·lat i la mesura correctora immediata a la qual s’arribaria amb 

aquest sistema en el cas de trobar-se amb algun problema.  Apart, s’han identificat 

alguns exemples de les senyals indicadores de perill en cadascú dels anàlisi i les 

repercussions que podrien tenir els problemes identificats en cas de no controlar-se 

ràpidament . L’anàlisi es recull a la Taula 5.6.3 adjunta. 
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Taula 5.6. 3 Taula corresponen a l'anàlisi HAZOP del procés. 

HAZOP ÍTEM P-101 Area  100 Aplicable a: P-101, P-

102, 
Descripció Conjunt de Bombes i vàlvules doblades  

 

 

 

 

Paraula 

GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

 

 

 

 

No 

 

 

 

Cabal 

 

 

-Fallada en la 

bomba 

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

 PI-

P100 

 

 

-Augment de nivell 

dels equips 

anteriors 

 

-Disminució de 

nivell dels equips 

posteriors 

 

-Utilització de la línea 

alternativa de 

bomba+ vàlvules. 
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HAZOP ÍTEM P-101 Area  100 Aplicable a: P-101, P-

102, 
Descripció Conjunt de Bombes i vàlvules doblades  

-Fallada en la 

vàlvula de la 

bomba. 

 

-Obturació de les 

vàlvules de la 

bomba 

Indicad

or de 

nivell 

Ex: 

 PI-

P100 

-Augment de nivell 

dels equips 

anteriors 

 

-Disminució de 

nivell dels equips 

posteriors 

Utilització de la línea 

alternativa de 

bomba+ vàlvules 

 

No 

 

Cabal 

 

3.Fallada en el 

sistema elèctric 

Indicad

or de 

nivell 

Ex: 

 PI-

P100 

-Aturada de 

l’aliment equips 

posteriors 

 

-Augment de les 

pressions als 

anteriors 

 

-Augment del nivell 

de líquid a les 

canonades 

 

- Utilització de la 

línea alternativa de 

bomba+ vàlvules + 

generador elèctric 

 

 

 

Invers Cabal 1.Fallada en la 

bomba 

-

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

PI-P100 

 

-Sobrepressions als 

equips adjacents. 

 

-Creuament de 

corrents 

 

-Desviació del sentit 

de flux i operació 

anormal  

 

 

 

Utilització de la línea 

alternativa de 

bomba+ vàlvules 

 

2.Fallada en les 

vàlvules de la 

bomba 

-

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

PI-P100 

 

-Sobrepressions als 

equips adjacents. 

 

-Creuament de 

corrents 

 

-Desviació del sentit 

 

Utilització de la línea 

alternativa de 

bomba+ vàlvules 
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HAZOP ÍTEM P-101 Area  100 Aplicable a: P-101, P-

102, 
Descripció Conjunt de Bombes i vàlvules doblades  

de flux i operació 

anormal  

 

Menys 

 

Cabal 

1.Fallada en la 

bomba 

-

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

PI-P100 

 

-Disminució del 

cabal d’aliment al 

equip posterior 

-Augment de nivell 

en el equip anterior 

-Augment de 

pressió en el equip 

anterior 

 

 

Utilització de la línea 

alternativa de 

bomba+ vàlvules 

2.Fallada en les 

vàlvules de la 

bomba 

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

PI-P100 

 

-Disminució del 

cabal d’aliment al 

equip posterior 

-Augment de nivell 

en el equip anterior 

-Augment de 

pressió en el equip 

anterior 

 

Utilització de la línea 

alternativa de 

bomba+ vàlvules 
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HAZOP ÍTEM T-110 Area  100 Aplicable a:  ( T-110, 

T-120, T-130 i T-140) Descripció Tancs d’emmagatzematge d’Orto-xilè  

 

 

 

Paraul

a GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hi ha 

venteig 

 

1.Fallada en el 

sistema de 

control de la 

vàlvula 

Indicad

or de 

pressió 

Ex: PIC-

T111 

 

 

Indicad

or de 

Temper

atura 

del 

tanc. 

-Augment de la 

pressió dins del 

tanc. 

-Augment de la 

quantitat de vapors 

en el cabal de 

sortida del tanc. 

-Augment de la 

temperatura dins 

del tanc. 

-Possible  

 

1. Entrada en 

funcionament d’un 

tanc auxiliar (equip 

equivalent) fins 

normalització de les 

condicions de treball 

dins del tanc. 

2. Obertura manual 

de la vàlvula de 

venteig 

3.Tancament de la 

vàlvula de sortida del 

tanc cap a la línea de 
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T-120, T-130 i T-140) Descripció Tancs d’emmagatzematge d’Orto-xilè  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: TIC-

T102 

procés. 

 

 

No hi ha 

cabal de 

sortida del 

tanc 

 

1.Aturada de la 

bomba de 

bombeig 

 

Indicad

or de 

nivell. 

Ex: 

LAH/LA

L-T100 

 

- Augment del nivell 

del tanc. 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(tanc+bomba auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

 

2.Fallada en la 

vàlvula de la 

línea de sortida 

del tanc. 

Indicad

or de 

pressió 

del 

tanc. 

Ex: PIC-

T111 

 

-Augment de la 

pressió al tanc. 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(tanc+bomba auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

 

 

3.Error de 

l’instrument 

indicador de 

cabal 

Indicad

or de 

cabal 

Ex: LI-

T120 

-Indicació 

incorrecta del cabal 

de sortida. 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(tanc+bomba auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

Menys Cabal de 

sortida del 

tanc 

1.Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

sortida del tanc. 

Indicad

or de 

pressió 

del tanc 

Ex: PIC-

T111 

-Augment del nivell 

de tanc. 

 

-Augment de la 

pressió del tanc. 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

2. Mal 

funcionament de 

la bomba de 

sortida del tanc 

Indicad

or de 

cabal. 

Ex: LI-

T120 

-Augment del nivell 

de tanc. 

 

-Augment de la 

pressió del tanc. 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 
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Més Cabal de 

sortida 

1.Disminució del 

nivell del tanc 

 

Indicad

or de 

pressió 

del 

tanc. 

Ex: PIC-

T111 

-Indicació 

incorrecta del cabal 

de sortida. 

 

-Augment del cabal 

d’aliment al reactor 

 

-Disminució de la 

pressió del tanc 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(tanc+bomba auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

 

 

Més Nivell 1.Sobre 

ompliment del 

tanc 

Indicad

or de 

nivell 

del 

tanc. 

Ex:LAH

/LAL-

T100 

-Arribada del líquid 

al venteig 

 

-Sobrepressió en la 

canonada de sortida 

-Augment del cabal 

de sortida 

1. Aturada de 

l’operació 

d’ompliment del tanc. 

 

2.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(tanc+bomba auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM T-300 Area  300 Aplicable a: (T-300, 

M-500, M-510) Descripció Tancs pressuritzats  

 

 

 

Paraul

a GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hi ha 

venteig 

 

 

1.Fallada del 

control de 

pressió del tanc 

Indicad

or de 

pressió  

Ex:I/P-

T300A 

 

 

 

 

 

Indicad

or de 

temper

atura, 

Ex: 

TIC-

T301 

-Augment de la 

pressió del tanc. 

 

-Disminució de la 

pressió del tanc per 

sota de la pressió 

d’operació. 

 

 

 

-Augment de la 

temperatura del 

tanc 

-Posada en marxa del 

sistema de venteig 

d’emergència. 

 

-Posteriorment 

activació manual del 

sistema de venteig 

normal. 

 

 

-Augment del cabal 

de refrigerant del 

serpentí del tanc fins 

regularització de les 

condicions d’operació 

de l’equip. 

 

 Indicad -Augment de la -Posada en marxa del 
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HAZOP ÍTEM T-300 Area  300 Aplicable a: (T-300, 

M-500, M-510) Descripció Tancs pressuritzats  

 

2.Fallada de la 

vàlvula de 

venteig 

or  de 

pressió  

Ex:I/P-

T300A 

 

 

 

 

 

Indicad

or de 

temper

atura, 

Ex: 

TIC-

T301 

pressió del tanc. 

 

-Disminució de la 

pressió del tanc per 

sota de la pressió 

d’operació. 

 

 

 

-Augment de la 

temperatura del 

tanc 

sistema de venteig 

d’emergència. 

 

-Posteriorment 

activació manual del 

sistema de venteig 

normal. 

 

 

-Augment del cabal 

de refrigerant del 

serpentí del tanc fins 

regularització de les 

condicions d’operació 

de l’equip. 

 

No Cabal de 

sortida del 

tanc 

1.Fallada de la 

vàlvula de 

sortida del tanc 

Indicad

or de 

pressió 

del tanc 

Ex:PIC-

T300 

 

Indicad

or de 

nivell 

del tanc 

Ex:  

LAH/T

AH-

T302 

 

-Augment de la 

pressió del tanc. 

 

-Absència de cabal 

d’alimentació a la 

bomba posterior 

 

-Absència de cabal 

d’aliment a l’equip 

posterior 

 

Augment de la 

temperatura del 

tanc 

 

 

Actuació de la vàlvula 

paral·lela auxiliar  

No Cabal 

d’aliment 

al tanc 

1.Fallada de la 

bomba 

d’alimentació 

Indicad

or de 

nivell 

del tanc 

Ex:  

-Absència de cabal 

d’alimentació a la 

bomba posterior 

 

 

Entrada en acció del 

sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM T-300 Area  300 Aplicable a: (T-300, 

M-500, M-510) Descripció Tancs pressuritzats  

LAH/T

AH-

T302 

 Cabal de 

refrigerant

/ fluid 

calefactor 

1.Fallada vàlvula 

aliment serpentí 

Indicad

or de 

temper

atura 

del tanc 

Ex: 

TAH/T

AL-

T301 

-Augment de la 

temperatura del 

tanc. 

 

-Disminució de la 

temperatura del 

tanc 

 

-Augment de la 

viscositat del fluid 

/variació de la 

velocitat de agitació 

del tanc 

 

-Disminució de la 

viscositat del fluid/ 

alteració de la 

velocitat d’agitació 

 

 

 

Actuació de la vàlvula 

paral·lela auxiliar 

2. Fallada en la 

bomba d’aliment 

del serpentí. 

Indicad

or de 

temper

atura 

del tanc 

Ex: 

TAH/T

AL-

T301 

-Augment de la 

temperatura del 

tanc. 

 

-Disminució de la 

temperatura del 

tanc 

 

-Augment de la 

viscositat del fluid 

/variació de la 

velocitat de agitació 

del tanc 

Entrada en acció del 

sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM T-300 Area  300 Aplicable a: (T-300, 

M-500, M-510) Descripció Tancs pressuritzats  

 

-Disminució de la 

viscositat del fluid/ 

alteració de la 

velocitat d’agitació 

 

No 

 

Agitació 

 

1.Aturada del 

motor de 

l’agitador 

 

Indicad

or de 

velocita

t . Ex: 

SI-T300 

-Sortida de fluid no 

homogeni 

 

-Augment de la 

viscositat del fluid a 

la sortida 

 

-Disminució de la 

viscositat del fluid a 

la sortida 

Activació manual del 

sistema de venteig 

normal 

Invers Cabal 

sortida 

tanc 

1.mal 

funcionament de 

la bomba de 

sortida del tanc 

Indicad

or de 

pressió 

del tanc 

Ex:PIC-

T300 

 

Indicad

or de 

nivell 

del tanc 

 

-Augment de la 

pressió del tanc. 

 

-Augment del nivell 

del tanc 

 

Entrada en acció del 

sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

Més Venteig 1.Fallada en el 

sistema de 

control de 

pressió del tanc 

Indicad

or de 

pressió 

del tanc 

Ex:PIC-

T300 

 

 

-Augment de la 

pressió del tanc i de 

la temperatura 

 

-Control manual de 

les vàlvules de 

venteig 

2.Mal 

funcionament de 

Indicad

or de 

 

-Augment de la 

 

-Control manual de 
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HAZOP ÍTEM T-300 Area  300 Aplicable a: (T-300, 

M-500, M-510) Descripció Tancs pressuritzats  

les vàlvules de 

venteig 

pressió 

del tanc 

Ex:PIC-

T300 

 

pressió del tanc i de 

la temperatura 

les vàlvules de 

venteig 

 

Més 

 

Nivell 

1.Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

sortida 

Indicad

or de 

nivell 

del tanc 

Ex:  

LAH/T

AH-

T302 

-Sobre ompliment 

del tanc 

 

-Augment de la 

pressió del tanc 

 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(vàlvula auxiliar 

paral·lela). 

 

2.Disminució del 

cabal  d’alimentació 

al tanc fins arribar a 

un nivell òptim del 

tanc 

3. En cas de 

sobrepassar el nivell 

màxim del tanc, 

aturada de la bomba 

d’alimentació al tanc. 

Menys Venteig 1.Mal 

funcionament 

del sistema de 

control de 

pressió del tanc 

Indicad

or de 

pressió 

del tanc 

Ex:PIC-

T300 

 

-Disminució de la 

pressió per sota de 

la pressió 

d’operació. 

 

-Control manual de 

les vàlvules de 

venteig 

2. Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

venteig 

Indicad

or de 

pressió 

del tanc 

Ex:PIC-

T300 

-Disminució de la 

pressió per sota de 

la pressió 

d’operació. 

-Control manual de 

les vàlvules de 

venteig i accionament 

del sistema de 

venteig d’emergència  
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HAZOP ÍTEM PFR-200/E-200 Area  200 Aplicable a: PFR-200, 

E210 Descripció SISTEMA REACTOR BESCANVIADOR SAL   

 

 

 

Paraul

a GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabal de 

refrigerant 

reactor 

 

1.Fallada en el 

sistema de 

control de la 

vàlvula de sal 

 

Alarma 

Temper

atura 

del 

tanc: 

TAH-

R203 

-Augment de la 

pressió dins del 

tanc. 

-Augment de la 

quantitat de vapors 

en el cabal de 

sortida del tanc. 

 

-Augment de la 

temperatura dins 

del tanc. 

-Possible explosió si 

no es controla ràpid  

 

1. Entrada en 

funcionament 

d’equips auxiliars 

d’alimentació a la 

camisa (Bomba+ 

vàlvules auxiliars) 

 

2.En cas de que el 

punt 1 no sigui 

suficient, disminució 

del cabal d’orto-xilè 

per disminuir la 

cinètica de reacció. 

2.Fallada a la 

vàlvula de servei 

 

Alarma 

-Augment de la 

pressió dins del 

1. Entrada en 

funcionament 
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HAZOP ÍTEM PFR-200/E-200 Area  200 Aplicable a: PFR-200, 

E210 Descripció SISTEMA REACTOR BESCANVIADOR SAL   

 

 

 

 

 

del reactor 

(entrada sal) 

Temper

atura 

del 

tanc: 

TAH-

R203 

tanc. 

-Augment de la 

quantitat de vapors 

en el cabal de 

sortida del tanc. 

 

-Augment de la 

temperatura dins 

del tanc. 

-Possible explosió si 

no es controla ràpid  

 

d’equips auxiliars 

d’alimentació a la 

camisa (Bomba+ 

vàlvules auxiliars) 

 

2.En cas de que el 

punt 1 no sigui 

suficient, disminució 

del cabal d’orto-xilè 

per disminuir la 

cinètica de reacció. 

 

Cabal de 

refrigerant 

al 

bescanviad

or (vapor 

d’aigua) 

 

1.Fallada en el 

sistema de 

control de la 

vàlvula de servei 

(vapor) 

 

Indicad

or de 

Temper

atura: 

TIC-

H200 

-Augment de la 

pressió al 

bescanviador 

-Augment de la 

temperatura al 

reactor 

 

- Gran alliberació 

d’energia,possible 

explosió si no 

s’actua ràpid 

 

1. Entrada en 

funcionament 

d’equips auxiliars 

d’alimentació de 

vapor al 

bescanviador 

(Bomba+ vàlvules 

auxiliars) 

 

2.En cas de que el 

punt 1 no sigui 

suficient, disminució 

del cabal d’orto-xilè 

per disminuir la 

cinètica de reacció. 

 

3. Aturada del procés 

 

 2.Fallada a la 

vàlvula de servei 

del bescanviador 

(entrada vapor) 

 

Indicad

or de 

Temper

atura: 

TIC-

-Augment de la 

pressió dins del 

tanc. 

-Augment de la 

quantitat de vapors 

en el cabal de 

1. Entrada en 

funcionament 

d’equips auxiliars 

d’alimentació a la 

camisa (Bomba+ 

vàlvules auxiliars) 
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HAZOP ÍTEM PFR-200/E-200 Area  200 Aplicable a: PFR-200, 

E210 Descripció SISTEMA REACTOR BESCANVIADOR SAL   

H200 sortida del tanc. 

 

-Augment de la 

temperatura dins 

del tanc. 

-Possible explosió si 

no es controla ràpid  

 

 

2.En cas de que el 

punt 1 no sigui 

suficient, disminució 

del cabal d’orto-xilè 

per disminuir la 

cinètica de reacció. 

No hi ha 

cabal d 

aliment a 

la línea de 

procés al 

reactor 

1.Aturada de la 

bomba de 

bombeig 

Indicad

or de 

cabal 

FIC-

R202 

-Disminució de la 

velocitat de reacció 

-Obtenció de menys 

producte. 

-Formació de 

subproductes 

indesitjables 

-Disminució de la 

temperatura dins el 

reactor 

-Augment de la 

pressió en la línea 

d’aliment al reactor 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(Bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

2.Fallada en la 

vàlvula en la 

línea d’aliment al 

reactor 

Indicad

or de 

cabal 

FIC-

R202 

-Augment de la 

pressió a la línea 

d’aliment del 

reactor 

Disminució de la 

velocitat de reacció 

-Obtenció de menys 

producte. 

-Formació de 

subproductes 

indesitjables 

-Disminució de la 

temperatura dins el 

reactor 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM PFR-200/E-200 Area  200 Aplicable a: PFR-200, 

E210 Descripció SISTEMA REACTOR BESCANVIADOR SAL   

 

 

3.Error de 

l’instrument 

indicador de 

cabal 

Indicad

or de 

cabal 

FIC-

R202 

-Indicació 

incorrecta del cabal 

de sortida. 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

Menys Cabal de 

sortida del  

reactor 

(línea de 

procés) 

1.Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

sortida del 

reactor 

Indicad

or de 

pressió 

bomba. 

Ex: PI-

P201 

 

-Augment de la 

pressió dins del 

reactor 

 

-Augment de la 

temperatura dins el 

reactor 

 

-Generació de 

reaccions 

indesitjables 

(augment del temps 

de residencia dins 

el reactor) 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

2. Mal 

funcionament de 

la bomba de 

sortida del 

reactor 

Indicad

or de 

pressió 

bomba. 

Ex: PI-

P201 

 

-Augment de la 

pressió dins del 

reactor 

 

-Augment de la 

temperatura dins el 

reactor 

 

-Generació de 

reaccions 

indesitjables 

(augment del temps 

de residencia dins 

el reactor) 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM PFR-200/E-200 Area  200 Aplicable a: PFR-200, 

E210 Descripció SISTEMA REACTOR BESCANVIADOR SAL   

 

Menys Cabal de 

refrigerant 

(sal) 

-Mal 

funcionament de 

la vàlvula 

d’aliment de 

refrigerant al 

reactor 

Indicad

or de 

pressió 

bomba. 

Ex: PI-

P201 

 

 

-Augment de la 

temperatura 

interna 

 

-Excés de calor 

alliberat 

 

-Formació de 

productes 

indesitjables  

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

Corresponent a la 

línea de refrigerant 

 

2.Disminució del 

cabal d’aliment al 

reactor per aturar la 

reacció. 

Més Cabal de 

sortida 

reactor 

1.Mal 

funcionament de 

la bomba 

d’aliment 

Indicad

or de 

cabal 

Ex: FIC-

R202 

Indicació incorrecta 

del cabal de sortida. 

 

-Augment del cabal 

d’aliment al reactor 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

2. Fallada en el 

control de cabal 

del procés 

Indicad

or de 

cabal 

Ex: FIC-

R202 

-Mesura incorrecta 

de cabal 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

Cabal 

d’aliment 

al reactor 

1.Mal 

funcionament de 

la bomba 

d’aliment 

Indicad

or de 

cabal 

Ex: FIC-

R202 

-Disminució de la 

temperatura dins 

del reactor. 

 

-Menor conversió 

final, menys 

producció 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

2. Fallada en el 

control de cabal 

del procés 

Indicad

or de 

cabal 

Ex: FIC-

R202 

 

Indicad

-Mesura incorrecta 

de cabal 

- Sobrepressions en 

la línea d’aliment al 

reactor 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM PFR-200/E-200 Area  200 Aplicable a: PFR-200, 

E210 Descripció SISTEMA REACTOR BESCANVIADOR SAL   

or 

d’oxige

n al 

cabal de 

soritda 

del 

reactor 

AIC-

R203 

 

-Disminució del 

temps de residencia 

la reactor, menys 

conversió final 

Invers Cabal de 

sortida 

producte 

1.Mala 

configuració de 

la vàlvula de 

sortida 

Indicad

or de 

temper

atura 

dins el 

reactor 

Ex: 

TAH-

R203 

-Augment de la 

pressió dels tubs 

del reactor 

 

-Aturada de la 

producció 

-Sobre ompliment 

del reactor 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

Part de Disminuci

ó de la 

conversió 

al reactor 

de forma 

progressiv

a 

1.Disminució del 

temps de vida 

del catalitzador 

Indicad

or 

d’oxige

n AIC-

R203 

-Disminució de la 

producció. 

-Generació de 

reaccions 

indesitjables  

-Sobrepressions 

dins del reactor per 

obturació dels 

porus del 

catalitzador 

 

-Canvi del 

catalitzador 
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HAZOP ÍTEM K-100 Area  100 Aplicable a: K-100, K-

110, K-120 
Descripció COMPRESSORS EN PARAL·LEL AIRE  

 

 

 

 

Paraula 

GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

 

No 

 

Cabal aire 

 

1.Obstrucció 

filtres d’aire 

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

PIC-

K100 

 

 

-Aturada del procés 

 

-Absència de 

reacció al reactor 

 

1.Els tres 

compressors d’aire 

treballen en paral·lel, 

si un falla, els dos 

restants treballarien 

a més potencia 

 

2. canvi de filtres 

 

2. error del 

sistema de 

control  

 

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

PIC-

K100 

 

-Augment de nivell 

dels equips 

anteriors 

 

-Disminució de 

nivell dels equips 

posteriors 

 

1.Utilització dels dos 

compressors restants 

a més potencia. 

   Indicad  1.Aufment de la 
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HAZOP ÍTEM K-100 Area  100 Aplicable a: K-100, K-

110, K-120 
Descripció COMPRESSORS EN PARAL·LEL AIRE  

Menys Cabal aire 1.Obstrucció 

filtres d’aire 

or de 

pressió 

Ex: 

PIC-

K100 

 

-Disminució de l a 

producció 

 

-Generació de 

reaccions 

indesitjables si el 

O2 no es troba en 

excés  

 

-Absència de 

reacció al reactor 

 

potencia de treball 

dels altres dos 

compressors 

 

2. canvi de filtres 

 

Menys Cabal aire 2. Error en el 

sistema de 

control  

 

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

PIC-

K100 

 

-Disminució de l a 

producció 

 

-Generació de 

reaccions 

indesitjables si el 

O2 no es troba en 

excés  

 

-Absència de 

reacció al reactor 

1.Aufment de la 

potencia de treball 

dels altres dos 

compressors 

 

2. canvi de filtres 

 

Més Cabal aire 1. Error del 

sistema de 

control  

 

Indicad

or de 

pressió 

Ex: 

PIC-

K100 

 

-Disminució de l a 

temperatura en el 

reactor 

-Disminució de la 

temperatura en el 

corrent de sortida 

del reactor, ja que 

es fa servir per 

escalfar el aire 

8possibles 

cristal·litzacions a 

la canonada) 

1.Regulació del cabal 

amb el sistema de 

control dels altres 

dos compressors, 

(disminueix el cabal 

en proporció) 
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HAZOP ÍTEM SC-300 Area  300 Aplicable a: SC-300 

Descripció SWICH CONDENSER  

 

 

 

Paraul

a GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

No  

 

No hi ha 

cabal de 

refrigerant 

 

1.Fallada en el 

sistema de 

control de la 

vàlvula 

 

 

 

 

 

 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: TIC-

SC301 

 

 

 

-Augment de la 

pressió dins del SC 

 

-Disminució de del 

cabal de sortida de 

condensats del SC 

 

-Augment de la 

temperatura  en tot 

el sistema 

1. Entrada en 

funcionament del 

sistema auxiliar 

d’aliment a la camisa 

(Bomba+més 

vàlvules auxiliars)  

2.Fallada en la 

bomba de 

aliment de 

refrigerant 

 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: TIC-

SC301 

Augment de la 

pressió dins del SC 

 

-Disminució de del 

cabal de sortida de 

condensats del SC 

1. Entrada en 

funcionament del 

sistema auxiliar 

d’aliment a la camisa 

(Bomba+més 

vàlvules auxiliars) 
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HAZOP ÍTEM SC-300 Area  300 Aplicable a: SC-300 

Descripció SWICH CONDENSER  

  

-Augment de la 

temperatura  en tot 

el sistema 

No hi ha 

cabal 

d’aliment 

al SC 

1.Aturada de la 

bomba de 

bombeig 

d’aliment 

Indicad

or de 

nivell 

 

- Augment de la 

temperatura de 

l’equip. 

-Augment de 

pressió de l’equip 

anterior al SC 

-Sobrepressions a la 

línea d’aliment del 

SC 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

2.Fallada en la 

vàlvula de 

entrada de 

producte al SC 

Indicad

or de 

nivell. 

Ex: LIC-

SC302 

 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: TIC-

SC301 

- Augment de la 

temperatura de 

l’equip. 

-Augment de 

pressió de l’equip 

anterior al SC 

-Sobrepressions a la 

línea d’aliment del 

SC 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

 

3.Error de 

l’instrument 

indicador de 

cabal 

Indicad

or de 

cabal. 

Ex: FI-

301 

-Indicació 

incorrecta del cabal 

de sortida. 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

No Venteig 1.Fallada en la 

vàlvula de 

venteig 

Indicad

or de 

pressió 

intrínse

c de 

l’equip 

-Disminució de la 

pressió d’operació  

1.Actuació de la 

vàlvula de venteig 

d’emergència pel 

control de la pressió 

sense excés de buit 
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HAZOP ÍTEM SC-300 Area  300 Aplicable a: SC-300 

Descripció SWICH CONDENSER  

2.Control manual de 

les vàlvules de 

venteig 

Menys Cabal de 

sortida 

condensats 

1.Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

sortida de 

l’equip 

Indicad

or de 

cabal. 

Ex: FI-

304 

 

Indicad

or de 

pressió 

intrínse

c de 

l’equip 

-Augment de la 

pressió dins l’equip. 

 

-Acumulació de 

líquids 

-Arrossegament del 

gas en el corrent de 

líquid de sortida 

-Variació en la 

concentració del 

corrent de sortida 

de condensats 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

2.Mal 

funcionament de 

la bomba de 

sortida de 

l’equip 

Indicad

or de 

cabal. 

Ex: FI-

304 

 

Indicad

or de 

pressió 

intrínse

c de 

l’equip 

-Augment de la 

pressió dins l’equip. 

 

-Acumulació de 

líquids 

-Arrossegament del 

gas en el corrent de 

líquid de sortida 

-Variació en la 

concentració del 

corrent de sortida 

de condensats 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

Més Cabal de 

sortida 

condensats 

1.Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

sortida de 

líquids 

Indicad

or de 

cabal. 

Ex: FI-

304 

-Acumulació de 

líquids 

-Arrossegament del 

gas en el corrent de 

líquid de sortida 

-Variació en la 

concentració del 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM SC-300 Area  300 Aplicable a: SC-300 

Descripció SWICH CONDENSER  

corrent de sortida 

de condensats 

 

2.Mal 

funcionament de 

la bomba de 

sortida de 

líquids 

Indicad

or de 

cabal. 

Ex: FI-

304 

-Acumulació de 

líquids 

-Arrossegament del 

gas en el corrent de 

líquid de sortida 

-Variació en la 

concentració del 

corrent de sortida 

de condensats 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

(bomba auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

 

 

  



  Capítol 5. Seguretat i Higiene Industrial 
 

Página 64 de 233 
 

HAZOP ÍTEM AC-300 Area  300 Aplicable a:AC-300  

Descripció AFTER COOLER  

 

 

 

Paraul

a GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

No  

 

No hi ha 

cabal de 

refrigerant 

 

1.Fallada en el 

sistema de 

control de la 

vàlvula 

 

 

 

 

 

 

Indicad

or de 

temper

atura. 

TIC-

AC301 

 

 

 

-Augment de la 

pressió dins del AC 

 

-Disminució de del 

cabal de sortida de 

condensats del AC 

 

-Augment de la 

temperatura  en tot 

el sistema 

1. Entrada en 

funcionament del 

sistema auxiliar 

d’aliment a la camisa 

(Bomba+més 

vàlvules auxiliars)  

2.Fallada en la 

vàlvula de 

entrada de al AC 

Indicad

or de 

pressió 

PIC-

AC303  

 

Indicad

or de 

temper

- disminució de la 

temperatura de 

l’equip. 

 

-Augment de 

pressió de l’equip 

anterior al AC 

 

-Sobrepressions a la 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM AC-300 Area  300 Aplicable a:AC-300  

Descripció AFTER COOLER  

atura. 

Ex: TIC-

SC301 

línea d’aliment del 

SC 

 

Venteig 

3.Error de 

l’instrument 

indicador de 

pressió 

Indicad

or de 

pressió 

PIC-

AC303  

 

-Indicació 

incorrecta del cabal 

de sortida. 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

 

1.Fallada en la 

vàlvula de 

venteig 

Indicad

or de 

pressió 

PIC-

AC303 

-Augment de la 

pressió d’operació  

1.Actuació de la 

vàlvula de venteig 

d’emergència pel 

control de la pressió 

sense excés de buit 

 

2.Control manual de 

les vàlvules de 

venteig 

1.Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

sortida de 

l’equip 

Indicad

or de 

pressió 

PIC-

AC303 

-Augment de la 

pressió dins l’equip. 

-Generació de 

condensats 

-Disminució 

temperatura dins 

l’equip. 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

 

Menys  

Cabal de 

sortida gas 

1.Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

sortida de 

líquids 

Indicad

or de 

pressió 

PIC-

AC303 

-Sobrepressions a 

l’equip posterior 

-Augment de la 

temperatura dins 

l’equip 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

 

2.Obturació en la 

canonada de 

Indicad

or de 

-Augment de la 

temperatura dins 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 
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HAZOP ÍTEM AC-300 Area  300 Aplicable a:AC-300  

Descripció AFTER COOLER  

sortida de gas pressió 

PIC-

AC303 

l’equip 

-Sobrepressions a 

l’equip posterior 

 

 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

Més  

Cabal de 

sortida 

equip 

1.Mal 

funcionament de 

la vàlvula de 

sortida de 

l’equip 

Indicad

or de 

pressió 

PIC-

AC303 

-Augment de la 

pressió dels equips 

posteriors. 

 

-Augment de la 

temperatura de 

l’equip. 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

Invers Cabal de 

sortida de 

l’equip 

1.Error de 

muntatge vàlvula 

Indicad

or de 

pressió 

PIC-

AC303 

-Augment de la 

pressió dels equips 

posteriors. 

 

-Augment de la 

temperatura de 

l’equip. 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM H-300 Area: 300 Aplicable a: H-300 

Descripció Escalfador sense canvi de fase 

 

 

 

 

 

Paraul

a GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

No Cabal de 

servei 

1. Fallada en la 

vàlvula de servei 

Indicad

or de 

temper

atura 

Ex: TIC-

H301 

-Disminució de la 

temperatura del 

cabal d’entrada a la 

primera columna. 

 

-No s’aconsegueix la 

separació desitjada 

a les columnes 

 

-mal funcionament 

de les operacions de 

purificació 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació  de 

servei(bomba o tub 

venturi auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM H-300 Area: 300 Aplicable a: H-300 

Descripció Escalfador sense canvi de fase 

2.Fallada en el 

control de 

temperatura de 

l’equip  

Indicad

or de 

temper

atura 

Ex: TIC-

H301 

Error de mesura del 

instrument  

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació de 

servei (bomba o tub 

venturi auxiliar + 

vàlvules auxiliars). 

No Cabal de 

producte 

en el equip 

1.Fallada en la 

vàlvula d’aliment 

Indicad

or de 

temper

atura 

Ex: TIC-

H301 

-Augment de la 

temperatura de 

l’equip 

 

-Augment de la 

pressió dins l’equip 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

  2.Fallada del 

sistema de 

control de cabal 

de la vàlvula 

Indicad

or de 

temper

atura 

Ex: TIC-

H301 

 

Indicad

or de 

cabal 

FI-

H300 

-Augment de la 

temperatura de 

l’equip 

 

 

-Augment de la 

pressió dins l’equip 

 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

Invers Cabal de  

producte 

1.Mal muntatge 

de la vàlvula 

d’aliment a 

l’equip 

Indicad

or de 

Cabal. 

FI-

H300 

-Augment de la 

pressió a la 

canonada 

d’alimentació. 

 

-Possible Cop 

d’ariet a les 

canonades. 

 

-Augment d ela 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 
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HAZOP ÍTEM H-300 Area: 300 Aplicable a: H-300 

Descripció Escalfador sense canvi de fase 

temperatura, ja que 

no arriba líquid a 

l’equip  

2.Fallada en el 

funcionament de 

la bomba 

Indicad

or de 

Cabal. 

FI-

H300 

-Augment de la 

pressió a la 

canonada 

d’alimentació. 

 

-Possible Cop 

d’ariet a les 

canonades. 

 

-Augment d ela 

temperatura, ja que 

no arriba líquid a 

l’equip  

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

Més  Cabal de 

servei 

1.mal 

funcionament de 

la bomba 

Indicad

or de 

Cabal. 

FI-

H300 

-Augment de la 

temperatura de 

l’equip 

 

 

-Augment de la 

pressió dins l’equip 

 

-Generació de una 

fracció vaporitzada 

a l’entrada de la 

columna més gran. 

 

-canvi en les 

composicions finals 

del producte en la 

purificació. 

 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars). 

Més  Cabal de 1.Mal Indicad -Augment de la  
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HAZOP ÍTEM H-300 Area: 300 Aplicable a: H-300 

Descripció Escalfador sense canvi de fase 

producte funcionament de 

la bomba 

d’aliment 

or de 

temper

atura 

Ex: TIC-

H301 

pressió dins l’equip 

 

-Generació de una 

fracció vaporitzada 

a l’entrada de la 

columna més gran. 

 

-canvi en les 

composicions finals 

del producte en la 

purificació. 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars 

 

Menys Cabal de 

producte 

1.Mal 

funcionament de 

la bomba 

d’aliment 

Indicad

or de 

temper

atura 

Ex: TIC-

H301 

-Disminució de la 

pressió dins l’equip 

 

-Disminució de la 

temperatura de  

 

-canvi en les 

composicions finals 

del producte en la 

purificació. 

 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars 

 

Menys  Cabal de 

servei 

1.Mal 

funcionament de 

la bomba 

d’aliment 

I. 

temper

atura 

Ex: TIC-

H301 

 

-canvi en les 

composicions finals 

del producte en la 

purificació. 

1.Entrada en acció 

del sistema secundari 

d’alimentació (bomba 

o tub venturi auxiliar 

+ vàlvules auxiliars 
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HAZOP ÍTEM RD-410 Area 400 Aplicable a: Aplicable 

a: (RD-410, RD-400. 

RD-420) 

Descripció CONDENSADOR TOTAL COLUMNA  

 

 

 

Paraul

a GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

No Cabal de 

servei 

1.Fallada en la 

bomba d’aliment 

de servei 

-Alarma 

de 

temper

atura. 

Ex: 

TAH/T

AL-

C400 

-El corrent de 

sortida del 

condensador no 

condensa. 

-La temperatura a la 

sortida del 

condensador és més 

gran, ja que el calor 

que es perd amb el 

canvi d’estat no es 

perdria. 

-Es perd riquesa en 

el corrent de 

sortida, ja que la 

recirculació seria 

més petita  

 

1.Utilització de la 

vàlvula de regulació 

auxiliar 

2.aturada etapes de 

purificació i 

posteriors 

 

3.Utilització del tanc 

pulmó com 

emmagatzematge 

temporal fins tornada 

al funcionament 

normal (no més de 3 

h) 

 

2.Fallada en el 

control de 

Alarma 

temper

-El corrent de 

sortida del 

1.Utilització de la 

vàlvula de regulació 
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HAZOP ÍTEM RD-410 Area 400 Aplicable a: Aplicable 

a: (RD-410, RD-400. 

RD-420) 

Descripció CONDENSADOR TOTAL COLUMNA  

temperatura atura 

sistema. 

Ex: 

TAH/T

AL-

C400 

condensador no 

condensa. 

-La temperatura a la 

sortida del 

condensador és més 

gran, ja que el calor 

que es perd amb el 

canvi d’estat no es 

perdria. 

-Es perd riquesa en 

el corrent de 

sortida, ja que la 

recirculació seria 

més petita  

de servei auxiliar 

 

2.En funcionament 

seria mitjançant el 

llaç de control del 

reboiler, ja que ha 

d’actuar en base a la 

temperatura interna 

de la columna (la T 

augmenta al llarg de 

la columna) mentre 

 

Més  cabal de 

servei 

1.Fallada en el 

control 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

1.Utilització de la 

vàlvula de regulació 

de servei auxiliar  

 

2. en cas necessari 

accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars. 

 

 

2.Mal 

funcionament de 

la bomba de 

servei 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

1. en cas necessari 

accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars 
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HAZOP ÍTEM RD-410 Area 400 Aplicable a: Aplicable 

a: (RD-410, RD-400. 

RD-420) 

Descripció CONDENSADOR TOTAL COLUMNA  

3.Mal 

funcionament de 

la vàlvula 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

1. en cas necessari 

accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars 

Menys Cabal de 

servei 

1.Fallada en el 

control de 

temperatura 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

1. en cas necessari 

accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars 

2.Fallada en les 

vàlvules de 

servei 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

1. en cas necessari 

accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars 
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HAZOP ÍTEM RD-410 Area 400 Aplicable a: Aplicable 

a:CR-400.CR-410, CR-

420  

Descripció REBOILER COLUMNES  

 

 

 

Paraul

a GUIA 

Pertorbac

ió 

Causes 

Possibles 

Senyal Repercussions Mesures 

necessàries 

No Cabal de 

servei 

1.Fallada en la 

bomba d’aliment 

de servei 

-Alarma 

de 

temper

atura. 

Ex: 

TAH/T

AL-

C400 

-Augment del cabal 

líquid de cues a la 

sortida i disminució 

del volum de líquid 

a la columna. 

-Aturada del procés 

per mal 

funcionament de la 

columna 

-Es perd riquesa en 

el corrent de 

sortida, ja que la 

recirculació seria 

més petita  

 

1.Utilització de la 

vàlvula de regulació 

de servei auxiliar  

 

2. en cas necessari 

accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars. 

 

 

2.Fallada en el 

control de 

temperatura 

Alarma 

temper

atura 

sistema. 

Ex: 

-El corrent de 

sortida del 

condensador no 

condensa. 

-La temperatura a la 

1.Utilització de la 

vàlvula de regulació 

de servei auxiliar 

 

2.aturada etapes de 
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HAZOP ÍTEM RD-410 Area 400 Aplicable a: Aplicable 

a:CR-400.CR-410, CR-

420  

Descripció REBOILER COLUMNES  

TAH/T

AL-

C400 

sortida del 

condensador és més 

gran, ja que el calor 

que es perd amb el 

canvi d’estat no es 

perdria. 

-Es perd riquesa en 

el corrent de 

sortida, ja que la 

recirculació seria 

més petita  

purificació i 

posteriors 

 

3.Utilització del tanc 

pulmó com 

emmagatzematge 

temporal fins tornada 

al funcionament 

normal (no més de 3 

h) 

 

Més  cabal de 

servei 

1.Fallada en el 

control 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

1.Utilització de la 

vàlvula de regulació 

de servei auxiliar  

 

2. en cas necessari 

accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars. 

 

 

2.Mal 

funcionament de 

la bomba de 

servei 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

1 Accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars 

3.Mal 

funcionament de 

la vàlvula 

Indicad

or de 

temper

 

-Error de 

senyalització 

1. Accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 



  Capítol 5. Seguretat i Higiene Industrial 
 

Página 76 de 233 
 

HAZOP ÍTEM RD-410 Area 400 Aplicable a: Aplicable 

a:CR-400.CR-410, CR-

420  

Descripció REBOILER COLUMNES  

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

+vàlvules auxiliars 

Menys Cabal de 

servei 

1.Fallada en el 

control de 

temperatura 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació del 

corrent de sortida 

de líquid de procés 

1Aaccionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars 

2.Fallada en les 

vàlvules de 

servei 

Indicad

or de 

temper

atura. 

Ex: 

LAH/LA

L-

CR410 

 

-Error de 

senyalització 

 

-Inestabilitat en el 

sistema. 

 

-variació de La 

composició corrent 

de sortida de líquid 

de procés 

1. Accionament de la 

bomba auxiliar de la 

línea de servei 

+vàlvules auxiliars 
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5.8 Senyalització 

 

La correcta senyalització dins d’un establiment permet garantir el compliment de les 

normes de seguretat establertes, i al mateix temps dona suport al desenvolupament 

d’aquestes de l’empresa. 

 La senyalització que es fa servir a ANPHA parteix del Reial Decret 485/1997, del 14 

de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguridad i salut 

en el treball. 

5.8.1 Definicions 

 

Segons el Reial Decret mencionat abans, es fan servir les següents definicions: 

a) Senyalització de seguretat i salut en el treball: una senyalització que, referit 

a un objectiu, activitat o situació determinada, proporcioni una indicació o 

obligació relativa a seguretat o salut laboral mitjançant una senyal en forma de 

panell, color, senyal lluminosa o acústica, comunicació verbal o gestual. 

b) Senyal de prohibició: Una senyal que prohibeix un comportament susceptible 

de provocar un perill. 

c) Senyal d’advertència: Una senyal que adverteix d’un perill o risc. 

d) Senyal d’obligació: Senyal que obliga a seguir un comportament determinat. 

e) Senyal de salvament o socors: Senyal que proporciona indicacions relatives a 

les sortides d’emergència, primers auxilis o dispositius de salvament. 

f) Senyal indicativa: senyal que proporciona altres informacions no descrites en 

apartats b) i e). 

g) Senyal en forma de panell: Senyal que, per combinació geomètrica, de colors i 

símbols (pictogrames), proporciona un informació, de la qual la visibilitat 

haurà d’estar assegurada per una il·luminació adequada. 

h) Senyal addicional: Senyal utilitzada juntament a una altre senyal de les 

contemplades en l’apartat g) i que faciliti la informació complementaria.  

i) Color de seguretat: Color al que se li atribueix una significació determinada en 

relació a seguretat i salut laboral. 

j) Símbol (pictograma): Imatge que descriu una situació o obliga a un 

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

sobre una superfície lluminosa. 
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k) Senyal lluminosa: Senyal emesa per mitjà d’un dispositiu format de materials 

transparents o translúcids, il·luminats posteriorment o des de l’interior, de 

forma que sigui per si mateixa una superfície lluminosa. 

l) Senyal acústica: Senyal sonora codificada, emesa i difosa per mitjà d’un 

dispositiu apropiat, sense intervenció humana o sintètica. 

m) Comunicació verbal: missatge verbal predeterminat, utilitzant la veu humana 

o sintètica. 

n) Senyal gestual: moviment o disposició dels braços o mans en forma codificada 

per guiar a les persones que estiguin realitzant maniobres que comportin un 

risc o perill pels treballadors.  

 

5.8.2 Colors de seguretat  

Els colors de seguretat i les seves indicacions segons el Reial Decret es troben descrits 

a la Taula 5.8 

. 

Taula 5.8. 1 Colors de seguretat i significat 

R.D. 485/1997 Annex II (apartat 1) 

Colors de seguretat 

Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell 

Senyal de prohibició Comportament perillosos 

Perill i Alarma Stop, aturades, evacuacions … 

Matèria i equips de lluita 

contra incendis 
Identificació i localització 

Groc/groc 

taronja 
Advertiment Atenció, precaució i verificació 

Blau Obligació 
Comportament o acció especifica 

Obligació d'utilitzar un EPI 

Verd 
Salvament o auxili 

Portes, sortides, materials, llocs de 

salvament o socors 

Situació de Seguretat Retorns a la normalitat 
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Quan aquest colors de fons sobre els que s’han d’aplicar el color de seguretat pugui 

dificultar la percepció d’aquest últim, s’utilitzarà un color de contrast que emmarqui o 

alterni amb el de seguretat, d’acord a la Taula 5.8.2 

 

Taula 5.8. 2. Colors de contrast 

Color de 

Seguretat 

Color de 

contrast 

Vermell Blanc 

Groc/groc taronja Negre 

Blau Blanc 

Verd Blanc 

 

La senyalització de l’element se realitza mitjançant un color de seguretat, les 

dimensions de la superfície pintada hauran de guardar proporcions amb els elements 

i permetre la seva fàcil identificació. 

5.8.3 Senyals en forma de panels  

5.8.3.1 Senyals de advertència  

Senyals de forma triangular amb un pictograma i vores negres sobre un fons de color 

groc que ha de cobrir com a mínim un 50% de la superfície de la senyal. 

 

 
Figura 5.8. 1 Senyals d’advertència 
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5.8.3.2 Senyals de Prohibició  

Senyals de forma rodona, amb un pictograma en negre sobre un fons, amb els voltants 

i una línia transversal  d’esquerra a dreta travessant el pictograma a 45º horitzontal 

respecte a l’horitzontal, de color vermell que ha de cobrir com a mínim el 35% de la 

senyal .  

 
Figura 5.8. 2 Senyals de prohibició 

 

 

5.8.3.3 Senyals d’Obligació 

 

Senyals de forma rodona, amb un pictograma blanc sobre un fons blau que ha de 

cobrir com a mínim el 50 % de l’àrea de la senyal. 
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Figura 5.8. 3. Senyals d’Obligació 

 

5.8.3.4 Senyals de salvament o socors   

Senyal de forma rectangular o quadrada amb un pictograma blanc sobre un fons 

vermell que ha de cobrir com a mínim el 50% de la senyal.  

 

 
 Figura 5.8. 4. Senyals de salvament o socors 
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5.8.3.4 Senyals relatives contra la lluita contra incendis.  

Senyal de forma rectangular o quadrada amb un pictograma blanc sobre un fons verd  

que ha de cobrir com a mínim el 50% de la senyal.  

 

 
Figura 5.8. 5. Senyals relatives contra la lluita contra incendis 

 

5.8.4 Senyals acústiques i lluminoses 

Una senyal lluminosa o acústica indica, al posar-se en marxa, la necessitat de realitzar 

una determinada acció, mantenint-se fins que persisteixi la necessitat. 

Al finalitzar l’emissió de la senyal lluminosa o acústica s’adoptarà de forma immediata 

les mesures que permetin tornar a utilitzar-les en cas de nova necessitat. 

La efectivitat i bon funcionament de les senyals (lluminosa i acústica) s’hauran de 

comprovar abans de l’entrada en funcionament, i posteriorment, a les proves 

periòdiques de manteniment. 

Les senyals lluminoses i acústiques intermitents previstes per la seva utilització 

alterna o complementaria, hauran d’utilitzar un mateix codi d’actuació. 

 

Característiques i requisits de les senyals lluminoses 

 

1) La llum emesa per la senyal haurà de provocar un contrast lluminós apropiat 

respecte al seu entorn, en funció de les condicions d’ús previst. La seva 

intensitat s’haurà d’ajustar a la seva percepció, sense arribar a produir 

enlluernaments.  
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2) La superfície lluminosa que emet la senyal haurà de ser d’un color uniforme, o 

portar un pictograma sobre un fons determinat. En el primer cas, el color 

s’haurà d’ajustar al disposat en l’apartat 1 del Annex II del Reial Decret 

485/1997; en el segon cas,  

3) Si un dispositiu pot emetre una senyal  en continuo i intermitent, la senyal 

intermitent s’haurà de diferenciar de la contínua, com un indicatiu més elevat 

de perill o urgència de l’acció requerida. 

4) No s’utilitzaran al mateix moment dues senyals lluminoses que puguin originar 

confusió, ni senyals lluminoses a prop d’una altre font lluminosa semblant. Al 

utilitzar la senyal lluminosa intermitent, la duració i freqüència dels centelleigs 

hauran de permetre la correcta identificació del missatge, evitant la 

interpretació com a contínua o com a un altre tipus de senyal lluminosa. 

5) Els dispositius d’emissió lluminosos d’ús en situacions de perill greu, hauran de 

ser objecte de revisió o anar previstos d’una bombeta auxiliar. 

 

Característiques i requisits d’ús de les senyals acústiques: 

 

1) La senyal acústica haurà de tenir un nivell sonor superior al del soroll 

ambiental, de tal manera que sigui clarament audible, sense arribar a ser 

excessivament molest. Evitant utilitzar les senyals acústiques quan el soroll 

ambiental ja sigui excessivament elevat. 

2) El to de la senyal acústica o, tractant-se de senyals intermitents, la duració, 

interval i agrupació dels impulsos, haurà de permetre la seva correcta 

identificació i clara distinció enfront d’altres senyals acústiques o sorolls 

ambientals. 

3)  Si el dispositiu emissor emet en un to o intensitat variable o intermitent, o amb 

un to o intensitat contínua, s’haurà d’utilitzar les primeres per indicar 

mitjançant el contrast amb les segones un major grau de perill o urgència de 

l’acció requerida.  

4) El so de la senyal d’evacuació sempre serà continuo. 
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5.8.5 Disposicions mínimes referents a diferents senyals 

 

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

los l'existència d'una prohibició o obligació es realitzarà mitjançant senyals en forma 

de panell. 

 

5.8.6.1 Risc de caigudes, xocs i cops  

 

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que puguin ocasionar  

riscos de caiguda, caiguda d'objectes, xocs o cops  podrà ser utilitzat, el panell que 

correspongui a l'apartat anterior, un color de seguretat, o be podrà utilitzar-se  ambos 

complementàriament.   

La delimitació d'aquelles zones dels locals de treball a les quals l’operari tingui accés 

en les quals es presentin riscos de caiguda, caiguda d'objectes, xocs o cops, es 

realitzarà mitjançant un color de seguretat. 

La senyalització per color mencionada anteriorment s'efectuarà mitjançant franges 

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

 

 
Figura 5.8. 6 Senyalització per desnivell 

 

5.8.6.2  Vies circulacions  

 

Les vies de circulació de vehicles hauran d'estar delimitades amb claredat mitjançant 

franges contínues d'un color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte la 

presencia de la llum del sol. La delimitació haurà de respectar les  distàncies de 

seguretat entre altres vehicles, objectes propers, i vianants.  

En el cas de les vies exteriors permanents que es trobin als voltants de zones 

edificades hauràs d'estar delimitades quan resulti necessari, tret que disposin de 

barreres o que el propi tipus de paviment serveixi com a delimitació. 
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5.8.6.3 Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i 

preparats  perillosos 

 

Segons la normativa sobre comercialització de substàncies o perillosos els recipients i 

canonades visibles que continguin o puguin contenir productes perillosos, hauran de 

ser etiquetats. Els recipients utilitzats durant un període de temps curts  i aquells el 

contingut un canvi  sovint queden exclosos d’aquesta mesura sempre que es prenguin 

mesures alternatives adequades, principalment de formació i informació a l’operari, 

que garanteixin un nivell de protecció equivalent. 

Les etiquetes es fixaran o pintaran en llocs visibles dels recipients o canonades. En el 

cas d'aquests últim, les etiquetes es col·locaran al llarg de la canonada un nombre 

suficient de vegades , i sempre en punts d'especial risc, com a vàlvules o  connexions, 

en la seva proximitat. Les característiques intrínseques i condicions d'utilització de les 

etiquetes hauran d'ajustar-se, quan escaigui, al que es disposa per als panells als 

apartats anteriors. La informació de l'etiqueta es pot complementar amb altres dades, 

tals com el nom o fórmula de la substància o perillós o detalls addicionals sobre el risc.  

L'etiquetatge podrà ser substituït pels senyals d'advertiment mencionades en apartats 

anterior; en el cas del transport de recipients dins del lloc de treball, podrà substituir-

se o complementar-se per senyals en forma de panell d'ús reconegut en l'àmbit de 

treball, per al transport de substàncies Veure Figura 5.8.7. Corresponent a la correcta 

senyalització dels recipients i Figura 5.8.8 Corresponent als diferents colors 

d’identificació de les canonades, depenent el fluid. 

 

 

Figura 5.8. 7. Senyalització de recipients 
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Figura 5.8. 8. Colors identificatius de fluids a les canonades. 

 

5.8.6.3 Equips de protecció contra incendis. 

 

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

predominantment vermell, de forma que siguin fàcilment identificables pel seu 

color. 

2) La ubicació dels equips contra incendis hauran d’estar senyalitzats mitjançant  

el color vermell o per una senyal en forma de panell. Quan sigui necessari, les 

vies d’accés als equips es mostraran mitjançant senyals indicatives addicionals 

específiques en el mateix annex.  

Veure Apartat 5.11 per la distribució de les boques d’aigua i extintors dins de 

l’empresa. 
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5.8.6.4 Medis y equips de salvament y socors  

 

Les senyalitzacions  dirigides a alertar als operaris o a tercers d'una situació de perill i 

de la necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es 

realitzarà mitjançant un senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació verbal, 

així com una combinació de qualsevol d’aquestes. 

 

5.8.6.5 Maniobres perilloses  

Les senyalitzacions que tinguin com objectiu orientar  o guiar als treballadors durant 

la realització de maniobres perilloses que puguin ser un risc per a si mateix com per a 

tercers es realitzarà mediant senyals gesticulars. A la Figura 5.8.9 es mostres les  

principals senyals gesticulars en cas de maniobres perilloses.  
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Figura 5.8. 9. Senyals gestuals 

 

5.8.6 Senyalització de transport (ADR) 

 

 L’ADR, és ’acord Europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses 

per carretera, en el qual s’estableixen totes les mesures i disposicions  a tenir en 

compte a alhora del transport de mercaderies perilloses ( S’entén per mercaderia 

perillosa, les establertes a l’Apartat 5.3). Ala Figura 5.8.10 es mostren les diferents 

senyals que existeixen pels vehicles de transport que portin mercaderies perilloses i la 

classificació de les substancies perilloses segons l’ADR. 
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Figura 5.8. 10 Senyalització ADR 

 

5.8.7.1 Panel taronja 

 

Consisteix en el numero identificatiu de cada substancia a l’hora del seu transport, 

aquest panel porta les lletres en color negre i un fons taronja amb mides establertes 

generalitzades per totes les substancies transportades a Europa. 

Esta constituït principalment pel Numero ONU d’identificació de la substancia 

transportada  de 4 dígits i d’un numero d’identificació de perill de 2 o 3 dígits. 

Col·locats en la unitat de transport, serveixen per identificar la naturalesa de la 

matèria que es transporta i el perill que presenta, en cas de veure's involucrada en un 
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accident. Han de ser de color taronja, reflectors i amb un vorell negre. Les seves 

dimensions habituals són de 30 x 40 cm 

. 

Normalment van posats en les parts davantera i posterior dels vehicles, però en els 

vehicles cisterna, aquells que transportin contenidors cisterna i els vehicles o 

contenidors que transportin mercaderies perilloses a orri, deuran igualment portar 

els panells taronja en cada costat de la cisterna, els compartiments de les cisternes o 

dels vehicles/contenidors per a mercaderies perilloses. Veure Figura 5.8. per les 

mides i parts del panel taronja. 

 
Figura 5.8. 11. Mides i significat del panel taronja 

 

Per a l’ identificació del perill, s’han donat valors per separat a la primera xifra i 

posteriorment a la segona i tercera xifra Veure Taula 5.8.3 i Taula 5.8.4 

 

 

 

Taula 5.8. 3 1ª xifra perill substancia, panel taronja 

1ª xifra 

identificació 

Tipus perill 

2 Gas 

3 Líquid inflamable 

4 Sòlid inflamable 

5 Matèries carburants 

6 Matèries tòxiques o infeccioses 

7 Matèries radioactiva 
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8 Matèries corrosiva 

9 Altres perills 

 

 

Taula 5.8. 4. 2ª i 3ª Xifra tipus de perill, panel taronja ADR 

2ª/3ª xifra  

identificació  

Tipus de perill 

0 Sense significat  

2 Emanació de gasos a pressió  

3 Inflamabilitat o susceptibles a auto escalfament  

5 Comburents  

6 Toxicitat  

8 Corrosivitat 

9 Perill de reacció violenta o espontània  

 

 

Transports exempts de panel taronja: 

Els vehicles caixa que portin embalums amb mercaderies perilloses i en cisternes amb 

capacitat inferior a 3.000 L,  

 

5.9 Prevenció de riscos  

És important proporcionar que la seguretat en la planta sigui la millor possible fent 

formacions de forma periòdica, revisant i fent renovacions de les instruccions per que 

s’inclogui tota la normativa vigent, per tal de garantir el correcte desenvolupament de 

l’activitat, per això un pla de prevenció de riscos és indispensable en qualsevol 

empresa. 

5.9.1 legislació 

 

 La Llei de Prevenció de Riscos Laborals 54/2003 va entrar en vigor el 14 de 

desembre de 2003, reformant la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals 

i la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, text refós aprovar pel 

Real Decret 5/2000. 
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 El Real Decret 485/1997, del 14 d’abril, estableix les disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 Reial decret 1618/1980, del 4 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 

calefacció, climatització i aigua calenta sanitària 

 

5.9.2 Obligació del comitè empresarial 

Dins de Llei es destaquen quines són les obligacions dels empresaris per garantir en 

tot moment la seguretat dels treballadors i l’entorn, es detallen a continuació: 

 

1) L'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu 

servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.  

2) Realització de la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de 

l'activitat preventiva en l'empresa i l'adopció de quantes mesurades siguin 

necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors amb les 

especialitats en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de 

riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació 

en casos d'emergència i de risc greu i imminent. 

3) Vigilància de la salut, i mitjançant la constitució  d’una organització de control 

de seguretat dins de l’empresa així com el seguiment de l’activitat de 

preventiva amb la intenció de obtenir una millora continua en les activitats 

d’identificació, avaluació i control dels riscos que no s’hagin pogut evitar i per a 

millorar els nivells de protecció existents. 

4) El cost de les mesures de seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure 

de cap manera sobre els treballadors. 

 

Pla de Prevenció de Riscos (derivat de les accions de l’empresa) 

 

 Evitar els riscos 

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

  Combatre els riscos a l'origen. 

 Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs 

de treball, així coma l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els 

efectes del mateix en la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la Técnica de treball. 
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 Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill. 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la 

tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials 

i la influència dels factors ambientals en el treball. 

 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.  

 Donar les instruccions correctes als treballadors. 

 L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i de salut al moment d'encomanar-los a 

les tasques. 

 L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a 

les zones de risc greu i específic.  

 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 

  Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només 

podran adoptar-se quan la magnitud d'aquests riscos sigui inferior a la dels 

quals es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 Podran concertar operacions de segur que tinguin com a fi garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte 

dels seus treballadors  

5.9.3 Condicions constructives 

 

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d’oferir 

seguretat davant els riscos de relliscades, caigudes, així com protegir de les possibles 

condicions medi ambientals que es poden generar. Aquest disseny ha de facilitar el 

control de les situacions d’emergència, en especial en cas d’incendi, i facilitar la ràpida 

i segura evacuació dels treballadors amb la indicació pertinent dels llocs segurs dins 

de l’empresa.  

Per tant, els llocs de treball han de complir amb els requisits mínims de seguretat 

especificats a continuació. 

5.9.2.1 Seguretat estructural 

Totes les infraestructures i locals dels lloc de treball hauran de tenir la solidesa 

apropiada segons el seu tipus d’utilització. 
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Per les condicions d’ús previstes, tots el seus elements estructurals o de servei en les 

plataformes de treball han de: 

 Tenir la solidesa i la resistència necessària per suportar les cargues o esforços 

a que siguin sotmesos. 

 Disposar de un sistema de alarmes, subjecció o suport que asseguri la seva 

estabilitat. 

 

També es prohibeix la sobrecarrega dels les estructures. L’accés a teulades o cobertes 

que no ofereix garanties de resistència només podran ser autoritzades quan es 

proporcioni els equips necessaris per a que el treballador pugui realitzar la feina de 

forma segura. 

 

5.9.2.2 Espais definits de treball i zones de perill 

Les dimensions dels locals de treball han de permetre que els treballadors facin la 

feina sense riscos per a la seva seguretat i salut i que la facin en condicions 

ergonòmiques acceptables.  

 

Dimensions mínimes de compliment: 

 3 m d’alçada des del terra fins al sostre. En locals comercials, de serveis, 

oficines i despatxos, l’alçada es pot reduir a 2,5 metres.  

 2 m2 de superfície lliure per treballador.  

 10 m3, no ocupats, per treballador.  

 

La separació entre els elements materials ha de ser suficient perquè els treballadors 

puguin fer la feina en condicions de segures. En cas de que per les condicions de 

treball l’espai lliure disponible no permeti que els treballadors tinguin la llibertat de 

moviments necessària per desenvolupar la seva tasca, s’haurà de disposar d’espai 

addicional suficient a prop del lloc del treball. 

A les zones de treball on la seguretat dels treballadors es pugui veure afectada per riscos 

de caiguda,s’han de prendre mesures per a protegir als treballadors assignats a aquestes 

zones, Així com disposar d’un sistema que impedeixi que els treballadors no autoritzats 

puguin accedir a aquestes zones. 

5.9.2.3 Sòl obert, baranes , desnivells, obertures 
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Els terres dels locals de treball han de ser fixos, estables i no relliscosos, sense 

irregularitats ni pendents perilloses.  

Les obertures o els desnivells que siguin un risc de caiguda de persones s’han de 

protegir amb baranes o altres sistemes de seguretat equivalent, que poden tenir parts 

mòbils quan calgui disposar d’un accés a l’obertura. S’han de protegir, en particular:  

 Les obertures en terres.  

 Les obertures a les parets o els envans, sempre que la seva situació i 

dimensions siguin un risc de caiguda de persones, i les plataformes, els molls o 

les estructures similars. La protecció no és obligatòria si l’altura de caiguda és 

inferior a 2 m.  

 Els costats oberts de les escales i les rampes de més de 60 cm d’alçada. Els 

costats tancats han de tenir un passamans, a una alçada mínima de 90 cm, si 

l’amplada de l’escala és major d'1,2 m; si és menor, però tots dos costats són 

tancats, almenys un dels dos ha de tenir passamans. 

 

Les baranes han de ser de materials rígids, han de tenir una alçada mínima de 90 

centímetres i han de portar una protecció que impedeixi el pas o el lliscament per sota 

d’aquestes o la caiguda d’objectes sobre les persones. 

 

A la Figura 5.9.1 es mostra un exemple de correcta localització de barana en un 

passadís a alçada.  

 
Figura 5.9. 1 Barana en passadís a alçada 
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5.9.2.4 Envans i finestres o obertures 

Els envans transparents o translúcids i, en especial, els envans envidriats situats en els 

locals o en les proximitats dels llocs de treball i les vies de circulació, han d’estar 

clarament senyalitzats i fabricats amb materials segurs, o bé han d’estar separats 

d’aquests llocs i vies, per impedir que els treballadors s’hi puguin donar un cop o es 

puguin lesionar en cas de trencament.  

Els treballadors han de poder fer de manera segura les operacions d’obrir, tancar, 

ajustar o fixar finestres, obertures d’il·luminació zenital (il·luminació des de dalt) i 

dispositius de ventilació. Quan estiguin oberts no s’han de poder col·locar de tal 

manera que puguin constituir un risc per als treballadors.  

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

als treballadors que facin aquesta tasca o per a les persones que es trobin en l’edifici i 

els voltants. Per això s’han de dotar dels dispositius necessaris o han d’haver estat 

projectades de manera que integrin els sistemes de neteja. 

5.9.2.5 Vies de circulació 

Les vies de circulació dels llocs de treball, tant les situades a l’exterior dels edificis 

com en el interior d’aquests, incloent-hi les portes, els passadissos, les escales, les 

escales fixes, les rampes i els molls de càrrega, s’han de poder utilitzar d’acord amb 

l’ús previst, de manera fàcil i amb total seguretat per als vianants o vehicles que hi 

circulin i per al personal que hi treballi a prop. 

L’amplada mínima de les portes exteriors i dels passadissos ha de ser de 80 cm i d'1 

m, respectivament.  

L’amplada de les vies per les quals puguin circular els mitjans de transports i els 

vianants ha de permetre un pas simultani amb una separació de seguretat suficient. 

Les vies de circulació destinades a vehicles han de passar a una distància suficient de 

les portes, les contraportes, les zones de circulació de vianants, els passadissos i les 

escales. 

El número, la situació, les dimensions i les condicions constructives de les vies de 

circulació de persones o de materials s’han d’adequar al nombre potencial d’usuaris i 

a les característiques de l’activitat i del lloc de treball. 

 

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

siguin de gran longitud i sigui tècnicament possible.  

Sempre que sigui necessari per garantir la seguretat dels treballadors, el traçat de les 

vies de circulació ha d’estar clarament senyalitzat. 
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5.9.2.6 Portes i contraportes 

 

Les portes transparents han de tenir una senyalització a l’altura de la vista. Les 

superfícies transparents o translúcides de les portes i les contraportes que no siguin 

de material de seguretat s’han de protegir contra el trencament quan aquest sigui un 

perill per als treballadors.  

Les portes i les contraportes de vaivé han de ser transparents o tenir parts 

transparents que permetin la visibilitat de la zona a la qual s’accedeix. Les portes 

corredisses han de portar un sistema de seguretat que els impedeixi sortir dels carrils 

i caure. 

Les portes i les contraportes que s’obrin cap amunt han de portar un sistema de 

seguretat que n’impedeixi la caiguda. Les portes i les contraportes mecàniques han de 

funcionar sense risc per als treballadors. Han de tenir dispositius d’aturada 

d’emergència que siguin fàcils d’identificar i d’accedir-hi, i s’han de poder obrir 

manualment, llevat que s’obrin automàticament en cas d’avaria del sistema 

d’emergència. 

Les portes d’accés a les escales no s’han d’obrir directament sobre els graons, sinó 

sobre descansos d’una amplada com a mínim igual a la dels graons. 

Les contraportes destinades bàsicament a la circulació de vehicles han de poder ser 

utilitzades pels vianants sense riscos per a la seva seguretat, o bé han de disposar a 

prop de portes destinades a aquesta finalitat, clarament senyalitzades. 

Veure Figura 5.9.2 d’exemple de porta amb vaivé. 

 

 
Figura 5.9. 2. Exemple de porta industrial amb vaivé 
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5.9.2.7 Rampes, escales fitxes i de servei  

 

Els paviments de les rampes, les escales i les plataformes de treball han de ser de 

materials que no rellisquin o han de tenir elements antilliscants. A les escales o les 

plataformes amb paviments perforats l’obertura màxima dels intersticis ha de ser de 8 

mm.  

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

de 3 m, del 10% quan la seva longitud sigui menor de 10 m o del 8% en la resta dels 

casos.  

Les escales han de tenir una amplada mínima d'1 m, excepte en els cas de les de 

servei, que serà de 55 cm. Els graons d’una escala han de tenir les mateixes 

dimensions. Són prohibides les escales de cargol, excepte si són de servei. Els graons 

de les escales que no siguin de servei han de tenir una estesa entre 23 i 36 cm, i una 

contrapetja entre 13 i 20 cm. Els graons de les escales de servei han de tenir una 

estesa mínima de 15 cm i una contrapetja màxima de 25 cm.  

L’altura màxima entre els descansos de les escales és de 3,7 m. La profunditat dels 

descansos intermedis, mesurada en direcció a l’escala, no ha de ser menor que la 

meitat de l’amplada d’aquesta, ni menor d'1 m. L’espai lliure vertical des dels graons 

no ha de ser inferior a 2,2 m. 

A la Figura 5.9.3 es mostren quines serien les dimensions de les escales fitxes i de 

servei. 

 
Figura 5.9. 3 Escales de servei 
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5.9.2.8 Escales fitxes 

 

L’amplada mínima de les escales fixes ha de ser de 40 cm i la distància màxima entre 

graons, de 30 cm. En les escales fixes la distància entre la part. 

frontal de les escales i les parets més properes al costat de l’ascens ha de ser, com a 

mínim, de 75 cm. La distància mínima entre la part posterior de les escales i l’objecte 

fix més proper ha de ser de 16 cm. Hi ha d’haver un espai lliure de 40 cm a tots dos 

costats de l’eix de l’escala si no disposa de gàbies o altres dispositius equivalents. 

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

comporta un risc de caiguda per falta de suports, la barana o el lateral de l’escala s’han 

de prolongar com a mínim 1 m per sobre de l’últim graó o s’ha de prendre mesures 

alternatives que proporcionin una seguretat equivalent.  

Les escales fixes que tinguin una alçada superior a 4 m han de disposar, com a mínim a 

partir d’aquesta altura, d’una protecció circumdant. Aquesta mesura no és necessària 

en conductes, pous angostos i altres instal·lacions que, per la seva configuració, ja 

proporcionin aquesta protecció.  

Si s’utilitzen escales fixes per a alçades superiors a 9 m s’han d’instal·lar plataformes 

de descans cada 9 m o fracció. 

5.9.2.9 Vies i sortides d’evacuació 

 

Les vies i les sortides d’evacuació, i també les vies de circulació i les portes que hi 

donin accés, s’han d’ajustar al que disposa la normativa específica. En tot cas, i llevat 

de disposicions específiques de la normativa esmentada, aquestes vies i sortides han 

de complir les condicions que s’estableixen a continuació en aquest apartat.  

Les vies i les sortides d’evacuació han de romandre expedites i desembocar com més 

directament millor a l’exterior o en una zona de seguretat. En cas de perill, els 

treballadors han de poder evacuar tots els llocs de treball ràpidament i en condicions 

de màxima seguretat.  

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i les sortides d’evacuació 

depenen de l’ús, dels equips i de les dimensions dels llocs de treball, i també del 

nombre màxim de persones que hi pugui haver.  

Les portes d’emergència s’han d’obrir cap enfora i no han de ser tancades, de manera 

que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d’urgència pugui obrir-les 
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fàcilment i immediatament. Són prohibides les portes específicament d’emergència 

que siguin corredisses o giratòries. 

 

Les vies i les sortides específiques d’evacuació s’han de senyalitzar de conformitat 

amb el que estableix el Reial decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions 

mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització s’ha 

d’enganxar en els llocs adequats i ha de ser duradora.  

Les vies i les sortides d’evacuació, i també les vies de circulació que hi donin accés, no 

han d’estar obstruïdes per cap objecte de manera que es puguin utilitzar sense traves 

en qualsevol moment. Les portes d’emergència no s’han de tancar amb clau.  

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

il·luminació han d’estar equipades amb il·luminació de seguretat d’intensitat suficient 

 

5.9.2.10 Condicions de protecció contra incendis 

 

Els llocs de treball s’han d’ajustar segons el que disposa la normativa que sigui 

d’aplicació sobre condicions de protecció contra incendis. En tot cas, i llevat de 

disposicions específiques de la normativa esmentada, aquests llocs han de satisfer les 

condicions que s’indiquen a continuació:  

 Segons les dimensions i l’ús dels edificis, els equips, les característiques 

físiques i químiques de les substàncies existents, i també el nombre màxim de 

persones que hi puguin ser presents, els llocs de treball han d’estar equipats 

amb dispositius adequats per combatre els incendis i, si és necessari, amb 

detectors contra incendis i sistemes d’alarma.  

 Els dispositius no automàtics de lluita contra els incendis han de ser fàcilment 

accessibles i fàcils de manipular. Aquests dispositius s’han de senyalitzar 

d’acord amb el que disposa el Reial decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre 

disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta 

senyalització s’ha d’enganxar en els llocs adequats i ha de ser duradora. 

5.9.2.11 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ha d’ajustar al que disposa la normativa 

específica. Tenint en compte això, s0ha de complir alb els següents punts:.  

 La instal·lació ha de tenir en compte els riscos d’incendi o d’explosió. 
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  Els treballadors han d’estar degudament protegits contra els incendis causats 

per contactes directes o indirectes. 

 S’ha de tenir en compte la tensió subministrada, els factors externs i la 

competència de les persones a l’hora de fer servir dispositius i instal·lacions 

elèctriques. 

 

5.9.2.12 Accés a minusvàlids  

Els llocs de treball i, en particular, les portes, les vies de circulació, les escales, els 

serveis higiènics i els espais físics de treball utilitzats o ocupats per treballadors 

minusvàlids han d’estar condicionats perquè aquests treballadors puguin ocupar-los. 

 

5.9.3 Ordre neteja i manteniment (Senyalització) 

L'ordre, la neteja i el manteniment dels llocs de treball s'han d'ajustar al que disposa a 

continuació. Igualment, la senyalització dels llocs de treball ha de complir el que 

disposa el Reial decret 485/1997, del 14 d'abril: 

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

especial, les sortides i les vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos 

d'emergència, han de romandre lliures d'obstacles, de manera que sigui 

possible utilitzar-les sense dificultats a cada moment.  

 Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i els seus respectius equips i 

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

mantenir-los a cada moment en condicions higièniques adequades. Amb 

aquesta finalitat, les característiques de terres, sostres i parets han de ser de tal 

manera que permetin aquesta neteja i manteniment. 

 S'han d'eliminar amb rapidesa les deixalles, les taques de greix, els residus de 

substàncies perilloses i altres productes residuals que puguin causar accidents o 

contaminar l'ambient de treball.  

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

per als treballadors que les facin o per a tercers, i, per aquest motiu, s'han de fer en 

el moment, de la manera i amb els mitjans més adequats.  

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

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

especificacions del projecte i que es resolguin amb rapidesa les deficiències que 

puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors.  



  Capítol 5. Seguretat i Higiene Industrial 
 

Página 102 de 233 
 

 Si s'utilitza una instal·lació de ventilació, s'ha de mantenir en bon estat de 

funcionament i un sistema de control ha d'indicar qualsevol tipus d'avaria, sempre 

que sigui necessari per a la salut dels treballadors.  

 En el cas de les instal·lacions de protecció, el manteniment ha d'incloure el control 

del seu funcionament. 

5.9.4 Condicions ambientals en el contorn de treball 

 

Les condicions termohigomètriques dels llocs de treball, s'han d'ajustar amb lo descrit 

a continuació: 

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

pel que disposa la normativa específica.  

 En la mesura del que sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de 

treball no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als 

treballadors. Per tant, s'han d'evitar les temperatures i les humitats extremes, 

els canvis bruscos de temperatura, els corrents d'aire molestos, les olors 

desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar per mitjà 

de finestres, llums o envans envidriats. 

 

En els locals de treball tancats s'ha de complir amb les especificacions següents:  

 

1)  La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d'oficines o 

similars ha d'estar entre 17 i 27 °C.  

2)  La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d'estar entre 14 i 25 

°C.  

3) La humitat relativa ha d'estar entre el 30 i el 70%, excepte en els locals on hi ha 

riscos per electricitat estàtica, en els quals el límit inferior ha de ser del 50%.  

4)  Els treballadors no han d'estar exposats de manera freqüent o continuada a 

corrents d'aire la velocitat dels quals superi els límits, Veure Taula 5.9.1 

corresponent al límits de velocitat del vent pels diferents tipus de treball. 

 

Taula 5.9. 1 límits de velocitat del vent per als diferents tipus de treball. 

Tipus de treball 
Límit velocitat 

aire [m/s] 

En ambients no calorosos  0.25 
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Sedentaris en ambients 

calorosos 0.5 

No sedentaris en ambients 

no calorosos  0.75 

 

Aquests límits no s'han d'aplicar als corrents d'aire expressament utilitzats per evitar 

l'estrès en exposicions intenses a la calor, ni als corrents d'aire condicionat, pels quals el 

límit és de 0,25 m/s en el cas de treballs sedentaris i 0,35 m/s en la resta de casos. 

 

En el cas de la ventilació, aplicaria el Reial decret 1618/1980, del 4 de juliol, pel qual 

s'aprova el reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació 

mínima de l'aire dels locals de treball ha de ser de 30 m3 d'aire net per hora i 

treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats 

per fum de tabac, i de 50 m3 en els casos restants, a fi d'evitar l'ambient viciat i les 

olors desagradables.  

El sistema de ventilació emprat i, en particular, la distribució de les entrades d'aire net 

i sortides d'aire viciat han d'assegurar una renovació efectiva de l'aire del local de 

treball. 

 

5.9.5 Il·luminació dels llocs de treball  

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

condicions de visibilitat adequades per poder circular i desenvolupar les activitats 

sense risc per a la seva seguretat i salut.  

Tenint en compte la descripció anterior, la il·luminació ha de complir amb: 

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

característiques de l'activitat que s'hi desenvolupi, tenint en compte:  

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

condicions de visibilitat.  

  Les exigències visuals de les tasques desenvolupades. 

 

És important recordar que sempre que sigui possible, els llocs de treball han de tenir una 

il·luminació natural, que s'ha de complementar amb una il·luminació artificial quan la 

primera, per ella mateixa, no garanteixi les condicions de visibilitat adequades, només en 

aquest cas s'ha d'utilitzar preferentment la il·luminació artificial general, complementada 
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alhora amb una localitzada quan en zones concretes siguin necessaris uns nivells 

d'il·luminació elevats. 

 A la Figura 5.9.4 Es diferencien els nivells mínims de il·luminació en (Lux) tenint en 

compte l’alçada de  

 
Figura 5.9. 4 Nivells mínim d'il·luminació (lux) 

La descripció de la Figura 5.9.4 pels es troba  ala Taula 5.9.2 

 

Taula 5.9. 2 nivells mínims de il·luminació, descripció principals tasques 

Lloc de treball amb: Nivell mínim 

d'il·luminació (lux) 

1.Baixes exigències visuals 100 

2.Exigencies visuals moderades 200 

3.Exigencies visuals altes 500 

4.Exigencies visuals molt altes 1000 

Àrees o locals d'ús ocasional 50 

Àrees o locals d'ús habitual 100 

Vies de circulació ocasional 25 

Vies de circulació habitual 50 
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El nivell d'il·luminació d'una zona s'ha de mesurar a l'alçada a la qual es fa un 

determinat treball; en el cas de les zones d'ús general, a 85 cm de terra, i en el cas de 

les vies de circulació, a nivell de terra. 

 

S’ha de dir, que apart de lo ja esmentat, p 

5.10 Protecció contra incendis 

 

Per a la realització de la protecció contra incendis, s'ha seguit l'acord amb el Reial 

decret 2267/2004, de 3 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de seguretat 

contra incendis en els establiments industrials, vigent en l'actualitat 

 

La protecció contra incendis en qualsevol empresa, es basa en les mesures que s’han 

de prendre per a prevenir l’aparició de d’un incendi indicant la manera d’actuar en cas 

de que un incendi es generi amb la finalitat de limitar la seva propagació i possibilitar 

la seva extinció. Així doncs, l'objectiu és limitar el risc o les circumstàncies que ho 

puguin desencadenar per mantenir la seguretat dels treballadors i minimitzar els 

danys o pèrdues que es puguin generar en la planta. 

Es considera que les mesures de protecció contra incendis establertes en les 

disposicions de la instrucció tècnica complementària ITC-MIE-APQ-1 del Reglament 

d'emmagatzematge de productes químics aprovat pel Reial decret 379/2001, de 6 

d'abril, són de completa aplicació pel compliment dels requisits de seguretat contra 

incendis. 

 

S'entén per establiment el conjunt d'edificis, instal·lació o espai obert d'ús industrial o 

magatzem, destinat a ser utilitzat sota una titularitat diferenciada i el projecte de la 

qual de construcció o reforma, així com l'inici de l'activitat prevista, sigui objecte de 

control administratiu. Els establiments industrials es caracteritzen per:  

• La seva configuració i ubicació en relació amb el seu entorn.  

 • El seu nivell de risc intrínsec. 

 

 

5.10.1 Caracterització de les instal·lacions de l’industria 
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S'entén per establiment el conjunt d'edificis, instal·lació o espai obert d'ús industrial o 

magatzem, destinat a ser utilitzat sota una titularitat diferenciada i al mateix temps, el 

seu projecte de construcció o reforma, així com l'inici de l'activitat prevista, sigui 

objecte de control administratiu. 

 Els establiments industrials es caracteritzen per:  

 La seva configuració i ubicació en relació amb el seu entorn.  

 El seu nivell de risc intrínsec. 

 

Aquesta caracterització dels establiments industrials, es dona amb relació amb el seu 

entorn, de les quals es poden ressaltar 3 d’elles, ja que són les que es poden trobar a 

ANPHA durant el funcionament normal de la planta.: 

 

Establiments industrials ubicats a un edifici 

 

Tipus A 

Tenen de més , altres establiments, ja sigui d’ús industrial o per altres usos. Veure 

Figura 5.10. 1 

 

 

Figura 5.10. 1 Establiments d'ús industrial tipus A 

 

 

Tipus B 

L’establiment ocupa la totalitat de l’edifici que està adossat a un altre o altres edificis, o 

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

establiment, ja siguin d’ús industrial o bé per altres usos. Veure Figura 5.10.2 

corresponent a aquesta classificació 
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Figura 5.10. 2. Classificació d'establiments tipus B 

 

 

 

Tipus C: 

 

l’establiment, ocupa totalment un edifici o varis, que es troben a una distancia major a 

tres metres del edifici més pròxim d’altres establiments. Aquesta distància haurà 

d’estar lliure de mercaderies combustibles o elements intermedis susceptibles de 

propagar l’incendi. Veure Figura 5.10.3 corresponent classificació tipus C. 

 

 

Figura 5.10. 3, Classificació establiments tipus C 

 

Establiments industrials que duen a terme la seva activitat en espais oberts que 

no constitueixen un edifici: 

 

Tipus D 

 

l’establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar totalment cobert, on 

alguna de les seves façanes manca totalment de tancament lateral. Veure Figura 

5.10.4 Classificació establiments tipus D 
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Figura 5.10. 4. Classificació establiments tipus D 

 

 

Tipus E 

 

Establiment que ocupa un espai obert que pot estar parcialment cobert (fins a un 50 

per cent de la seva superfície), alguna de les seves façanes en la part de la coberta 

manca totalment de tancament lateral. Veure Figura 5.10.5 

 

 

Figura 5.10. 5. Classificació d'establiments tipus E 

 

Quan la caracterització d’un establiment no coincideixi exactament amb algun dels 

tipus definits anteriorment, es considerarà que pertany al tipus amb el que millor es 

pugui equiparar o assimilar justificadament.  

 

Per la descripció de la classificació E, és la que més s’adapta a ANPHA en el conjunt de 

la totalitat de les seves instal·lacions, ja que esta composada per edificis totalment 

coberts, però part del seu procés també es troba a espais oberts, encara que a cada 

àrea es poden trobar diferents configuracions com són A, B i C. 
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5.10.2 Caracterització pel nivell de risc. 

 

Els establiments industrial en general estaran constituïts per una o varies 

configuracions del tipus A, B, C, D i E. Cadascuna d’aquestes constituirà una a varies 

zones (sectors o àrees d’incendi) de l’establiment industrial.  

Pels establiments de tipus A, B i C es considera “sector d’incendi” l’espai de l’edifici 

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

Pels establiments de tipus D i E es considera que la superfície que ocupen constitueix 

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

Per avaluar el risc intrínsec d’incendi, es calcularà mitjançant l’equació 5.10.5.2.1 la 

densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi.  

 

   
         
 
 

 
                 

 

On:  

  :=Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi, en 

MJ/m2 o Mcal/m2.  

  =Massa, en kg, de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector o àrea 

d’incendi (inclosos els materials constructius combustibles).  

  = Poder calorífic, [MJ/kg o Mcal/kg], de cada un dels combustibles (i) que existeixen 

en el sector d’incendi.  

  =Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat de cada un dels 

combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi. El seu valor ve donat per la  

A=Àrea és la superfície construïda del sector d'incendi o superfície ocupada de l'àrea 

d'incendi, en m2. 

 

La densitat de càrrega es realitza de manera qualitativa en funció dels materials i 

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

Dins d’aquest empresa les principals àrees propenses a que es produeixi un incendi 

són l’’area 100 , 200, 800 i 900 corresponents a l’Emmagatzematge de matèries 

primeres, la zona de reacció, la zona de carrega i descarrega i la zona de laboratoris i 

control. 

L’àrea 600, encara que es fa servir per l’emmagatzematge de sòlids en pols com és la 

sal, gracies al tamany de les seves partícules i al disseny dels sitges 
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d’emmagatzematge per evitar la generació d’atmosferes explosives, és considera que 

aquesta àrea no és propensa a la formació de atmosferes explosives ni incendis, 

només en el cas que sigui per propagació d’una altre àrea  

Per altre banda, també existeixen riscos d'incendi del material inflamable de les 

oficines, vestuaris, menjador, sala de control i els laboratoris. 

A l'àrea de manteniment es duran a terme els treballs de reparació d'equips, 

instruments de mesura entre uns altres pel que, durant aquest procés pot tenir lloc 

una escuma i crear un ambient inflamable que reaccioni amb una substància residual 

de l'equip. 

 

Taula 5.10. 1Classificació Qs de les diferents àrees 

Àrea Descripció QS [MCal/m2] Risc 

d’incendi 

Nivell 

100 Emmagatzematge 

de matèries 

primeres. 

 

3200 < Qs 

 

Alt 

 

8 

200 Zona de reacció 3200 < Qs Alt 8 

300 Condensació 100< Qs<200 Baix 2 

400 Purificació 100< Qs<200 Baix 2 

500 Magatzem de 

producte acabat  

300 < Qs<700 Mitjà 4 

600 Serveis 300< Qs<700 Mitjà 2 

700 Emmagatzematge 

de purgues 

3200 < Qs Alt 8 

800 Carrega i 

descarrega 

3200< Qs Alt 8 

900 Laboratoris i 

control 

3200< Qs Alt 8 

 

5.10.2 Classificació dels incendis 
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Els incendis es classifiquen en funció del tipus de combustible, la seva perillositat 

depèn de la capacitat que tingui d'emetre gasos o vapors en una unitat de temps i a 

una temperatura determinada; ja que tots es cremen en fase gas o vapor. Aquests 

barrejats amb aire poden inflamar-se si existeix suficient volum de mescla i generar 

una explosió. 

Els combustibles (substàncies del procés) en fase gas són els més perillosos en 

barrejar-se amb aire, ja que la seva ignició pot provocar una explosió. 

Si la fase de la substància és líquida, serà més perillós quant més volàtil sigui perquè si 

se sobrepassa la temperatura d'inflamació,  es formaran vapors que reaccionen amb 

violència en barrejar-se amb aire. Pel que, si el volum de mescla és suficient es pot 

produir una explosió. En canvi, si la fase del combustible és sòlida, aquest és més 

perillós a mida que la seva densitat disminueixi. En cas de que el combustible es trobi 

en pols i dispers a l'aire, pot inflamar-se violentament, generant-se una explosió.  

 

Classes de foc 

Els tres factors essencials perquè es formi el foc són: 

 La presencia d’un combustible,substancies del procés majoritàriament, gasos, 

líquids o sòlids 

 Font de calor 

 La presencia d’un comburent (oxigen present a l’aire) 

 Veure Figura 5.10.2.  que determina el triangle de formació del foc. 

 

 
Figura 5.10. 6 Triangle del foc 

Segons la norma UNE- 23-010-76  s’estableixen les següents classes de foc 

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

combustió es realitza normalment amb formació de brasa com, per exemple, 

fusta, papers, palla, plàstics. Per a l'extinció d'aquest tipus d'incendi, es recorre 

al mètode del refredament de l'energia.  

 Classe B: Foc de líquids o de sòlids liquables com la gasolina, olis, pintures i 

derivats del petroli. Per extingir aquest foc, s'utilitza la sufocació del 

comburent. 

 Classe C: Foc de gasos com els provocats pel propà. S'utilitzen els principis de 

sufocació del comburent i l'eliminació del combustible amb la finalitat 

d'extingir els incendis. 

  Classe D: Foc de metalls com el sodi, el potassi o el liti. El mètode d'extingir 

aquest tipus d'incendi varia segons aquest combustible. 

 Classe K: Aquest tipus de focs són originats a causa de la implicació de vegetals 

o grasses animals no saturades. 

 

Dins de totes les zones que es troben a aquesta àrea es pot ressaltar, que els principals 

focs que es podrien formar serien de les classes A, B i C, per la naturalesa de les 

substancies amb les quals es treballen en totes les àrees. 

 

A la Figura 5.10.7 a continuació es detallen els colors i les característiques dels 

extintors per a les principals classes de focs. 
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Figura 5.10. 7 Descripció dels extintors pels principals tipus de foc. 

 

5.10.3. Mètodes d'extinció i agents extintors 

 

La NTP 99-1984: Corresponent als Mètodes d'extinció i agents extintors, presenta els 

següents mètodes d'extinció en funció del factor que es pretengui eliminar o 

disminuir. 

 

 Eliminació del combustible: En cas de que es produeixi una fuita és 

important que sigui el mínim volum possible, ja que en cas d'incendi es poden 

generar fum o gasos tòxics i irritants. Amb lo qual s'ha d'intentar eliminar el 

combustible que alimenta al foc de les proximitats de la zona de risc. Això es 

pot aconseguir directament o indirectament. En cas de que sigui directament, 

s’ha de tallar el flux dels gasos o líquids o allunyant els recipients que els 

continguin. 

 

 Sufocació del comburent: La combustió exigeix el consum constant d'oxigen, 

es pot evitar mitjançant la ruptura del contacte combustible/aire recobrint el 

combustible amb un material incombustible com una manta ignífuga, sorra, 
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pols, etc. També dificultant l'accés d'oxigen tancant portes i finestres o per 

dilució de mescla donant lloc a un gas inert per contrarestar la concentració 

d'oxigen. 

 

 Refredament o eliminació de calor: De l'energia que es desprèn durant la 

combustió, és dissipada part de la calor pel ambient i una altre inflama nous 

combustibles avivant el foc. De manera que, la seva eliminació suposa l'extinció 

de del foc. Això es pot aconseguir abocant substàncies que per descomposició o 

canvi d'estat absorbeixen energia com l'aigua o la seva mescla amb additius. 

 Inhibició o interrupció de la reacció en cadena: Consisteix en aplicar 

productes químics sobre el foc per aconseguir modificar la química i parar la 

combustió, ja que al combinar-se amb els radicals lliures produïts per la 

descomposició del combustible, s'impedeix la reacció amb l'oxigen. 

 

Els agents extintors són substàncies que tenen com a objectiu sufocar un incendi i 

disminuir els seus efectes. Els més habituals són: 

 

 Aigua: Extingeix l’incendi per refredament a causa del seu alt poder calorífic. 

Pot emprar-se en forma de raig per apagar els incendis de classe A. O 

polvoritzada que consisteix en la manera més ràpida i eficient d'apagar 

incendis de classe A i B, ja que optimitza els efectes del refredament, 

disminució de la calor i desplaçament de l'oxigen. 

  Escuma física: Adequada per combatre incendis de classe A i B i no s'utilitza 

en presència de corrent elèctric. S'encarrega d'apagar el foc per sufocació 

mitjançant l'aïllament del combustible de l'entorn i exercint com a refrigerant a 

causa que conté aigua. 

 Pols: Aquest tipus d'agent pot danyar instal·lacions delicades. La pols 

convencional és adequada per a incendis de classe B per la seva eficàcia i 

rapidesa. És un agent químic amb base de sals sòdiques o potàssiques. No és 

recomanable la seva utilització en incendis amb temperatures elevades perquè 

es tracta d'un agent que no refreda i podria avivar el foc. 

En canvi, la pols polivalent es caracteritza en tenir un gran poder de penetració en les 

flames i es pot utilitzar en presència de corrent elèctric. Actua per la seva refrigeració i 

la formació d'una capa de envernissat i alhora aïlla el material que lo envolta i 

protegeix. 
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• Anhídrid carbònic: És un gas inert, no inflamable i no condueix l'electricitat. És 

acceptable per a l'extinció de qualsevol classe d'incendi, però més eficaç pels de classe 

B i C. A més, és ideal per combatre incendis de líquids inflamables i els produïts per 

equips electrònics. 

 

• Hidrocarburs halogenats: Aquest agent s'obté mitjançant la halogenació 

d'hidrocarburs. No condueixen l'electricitat i són lleugerament tòxics pel que s'ha de 

ventilar l'àrea d'aplicació després del seu ús. 

 

5.10.4  Detectors d’incendis 

 

Per la seva eficàcia i fiabilitat s’ha decidit la instal·lació de detectors automàtics, el seu 

funcionant consisteix en controlar una o diverses característiques del foc (calor, 

radiació, fum). I es componen bàsicament de:  

- Capçalera detectora 

- Central de senyals  

-  Alarma. 

Els detectors d'incendi automàtics poden ser de tres tipus , d'acord a la característica 

del foc que es poda produir: de flames, de calor i de fums. 

Flames: 

Aquest tipus de detector mesura la radiació que es desprèn del foc en un incendi, 

poden ser, ultraviolat,  de radiació infraroig, o una combinació d'ambdues. Si la 

radiació emesa és major que la permesa, la cèl·lula fotovoltaica rep aquest valor i 

s'activa l'alarma.  

Els detectors de flama tenen una resposta més ràpida que els de calor o fum, no 

necessiten ser instal·lats en sostres ja que funcionen per radiació i han de tenir una 

línia visual totalment buidada fins a la zona a protegir, a més, són recomanables per 

usos en aplicacions com a vigilància de zones d'emmagatzematge o en zones en què 

l'incendi es pot propagar amb facilitat i rapidesa, per exemple, bombes, vàlvules o 

canonades que continguin combustibles líquids o zones amb materials combustibles 

 

De Calor 

En general, solen ser els menys sensibles de tots els detectors disponibles. Una dels 

avantatges dels detectors de calor és la seva resistència en condicions mediambientals 
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adverses, és a dir, tenen major resistència que els altres detectors. Necessiten estar 

instal·lats en sostres. 

 

De fums 

Existeixen de dos tipus, per ionització i per difusió de llum. 

 Els primers funcionen per ionització de l'aire dins d'unes cambres. Aquest mètode fa 

que l'aire sigui conductor, i si hi ha fum, aquest últim farà variar la conductivitat de 

l'aire, Quan es variar la conductivitat, s'emet una senyal que activa l'alarma. 

 Els detectors de fum per difusió de llum es basen en la mesura de la concentració de 

fums a l'ambient mitjançant cèl·lules fotoelèctriques ja que la difusió de la llum a 

través del fum depèn de la concentració d'aquest.  

Es fa incidir la llum amb una focus especial de centelleigs i d'acord al senyal que rebi 

les cèl·lules fotoelèctriques s'activarà l'alarma o no.  

 

En general, els detectors de fum tenen una resposta més ràpida, tant els de difusió 

com els de ionització, que els de calor. La inconvenient és la seva tendència a donar 

falses alarmes, en cas d'una mala instal·lació 

 

A totes les zones de la planta s’instal·laran detectors automàtics de fum depenen de 

les característiques de cada area, per exemple, a l’àrea 200 (zona de reacció) al ser 

s’instal·larà detectors de fum i de calor. 

 

5.10.5 Atmosferes inerts 

 

En el cas de les operacions de carrega i descarrega portades a terme, així com 

l’ompliment dels diferents tancs del procés, les operacions de posada en marxa dels 

diferents equips, s’ha decidit fer-les amb atmosferes inert per augmentar la seguretat 

d’aquestes operacions. 

Una atmosfera inert, consisteix en la absència d’oxigen i humitat (amb l’ 

implementació d’un gas inert com nitrogen o argó que desplaça l’oxigen de l’entorn) a 

la qual poden interaccionar les substancies sense presencia del comburent, llavors 

s’eviten oxidacions o descomposicions de reactius o substancies perilloses. 
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5.10.6 Distància de seguretat 

 

La distància de seguretat  dels tancs d’emmagatzematge s’ha fitxat segons lo establert 

a les ITC-MIE-APQ1i ITC-MIE-APQ7. 

 

On es ressalten els principals punt: 

1) Els tancs d’orto-xilè estaran distanciats entre ells a 1.5 m 

2) La Cubeta de retenció de les substancies inflamables serà independent de les 

cubetes de retenció de la resta de substancies. 

3) El emmagatzematge de les substancies inflamables serà independent del de la 

resta de substàncies, això vol dir que es trobaran a 12 m de la resta. 

4) En el cas de l’emmagatzematge de acabats (productes tòxics) es trobarà definit 

i separat de la resta d’àrees  per preveure la possible barreja amb substancies 

inflamables. 

5.10.7 Pla de distribució de les àrees contra incendi 

 

EL pla corresponent a la ubicació de tots els llocs a les boques d’aigua i als extintors, 

es troba en el Apèndix del capítol 5 adjuntat al Apartat 5.12. S’ha tingut en compte la 

perillositat de totes les àrees que conformen l’empresa i a més la possibilitat de que es 

produeixi un incendi, directa i indirectament. 

 

La identificació dels símbols utilitzats per a l’elaboració del pla contra incendis, es 

recull a la Taula 5.10.2 

 

Taula 5.10. 2 simbologia i descripció pla de protecció contra incendis 

SÍMBOL DEFINICIÓ 

 

 

 

 

Extintor 

 

Sirena d'alarma i 

megafonia 
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Hidratant 

 

 

 

Dutxa renta ulls 

 

 

polsador d'alarma 

 

 

 

Boca d'incendi equipada 

 

Ruixador d'aigua 

 

S’ha de dir que en el Layout contra incendis es representen els ruixadors més 

importants, encara que també es fan servir a totes les àrees de producció, com són A-

300, A-400  (condensació i purificació respectivament) a part de les senyalades. 

El cabal d’aigua màxim subministrat pels ruixadors és de 200 L/s, encara que es 

regulen segons l’àrea on es trobin. 

 

5.11 EPIS (equips de protecció individual) 

 

El Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, estableix, en el marc de la Llei 31/1995, del 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, les disposicions mínimes de seguretat 

i salut per a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels 

equips de protecció individual, coneguts també com EPI. 
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Concretament, la Directiva 89/656 / CEE, del 30 de novembre de 1989, estableix en el 

marc de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 5.11.2.1  

5.11.1Definició EPI’s 

 

Un EPI és qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el 

protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat i / o la seva 

salut, així com qualsevol complement destinat a la mateixa fi. Per tant, són elements 

de protecció individual del treballador, molt utilitzats en qualsevol tipus de treball. 

Els EPI només s'han d'utilitzar quan hi hagi riscos per a la salut o la seguretat dels 

treballadors que no hagin pogut evitar-se o limitar-se prou per procediments 

d'organització del treball. La seva eficiència vindrà afectada per la seva correcta 

elecció i un manteniment adequat del mateix. 

Els equips de protecció individual hauran de proporcionar una protecció eficaç davant 

els riscos que motiven el seu ús, sense suposar ni ocasionar per si mateixos molèsties 

innecessàries o riscos addicionals. En cas que hi hagi riscos múltiples que requereixin 

d'utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i 

mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

 

5.11.2 Classificació dels EPIS. 

 

A la Figura 5.11.1 s’ajunta una imatge dels principals tipus de protecció individual, 

dels quals es descriuen en el següent punt. 
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Figura 5.11. 1 Principals tipus d'EPIS 

 

 Protectors del cap: S'ha d'utilitzar un casc, element que es col·loca damunt del 

cap, per protegir-la contra xocs i impactes. El casc, ha d'estar compost com 

mínim d'un arnés i una carcassa; a més ha d'estar ben identificat i etiquetatge. 

 Protecció auditiva: Prèviament, s'ha de mesurar, analitzar i valorar el risc que 

produeix la exposició a una font d'emissió de soroll. Un cop conegut el nivell 

sonor d’aquesta font, es passa a protegir el pavelló auditiu amb el dispositiu 

més adequat. Els EPI poden ser cascs protectors, que serien uns protectors que 

cobreixen totalment el pavelló auditiu, o taps que s'introdueixen al canal 

extern de l'oïda. S'ha d'esmentar, que tant un com l'altre tenen la mateixa 

utilitat, però es varien depenent de la comoditat del treballador. 

 Protectors de mans i braços: Les mans són la part del cos més susceptible a 

patir ferides o lesions en el moment de la manipulació d'elements, per tant, cal 

la utilització de guants que les protegeixin. Cal fer una anàlisi prèvia del risc, ja 

que hi ha diferents tipus de EPI, i poder triar l'element de protecció adequat 

per a aquest risc. 
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 Protecció de peus i cames: Tot treballador que el seu lloc de treball es trobi a 

la zona de producció haurà de tenir un calçat de seguretat, per protegir els 

peus de qualsevol tipus de cop o caiguda d'algun objecte pesat. 

 Protecció de cara i ulls: Aquests elements de protecció individual són 

necessaris quan hi ha risc de projecció de partícules, bàsicament existeixen 

aquests tipus de protecció ocular: ulleres amb muntura universal, ulleres amb 

muntura integral, pantalles facials, etc. 

 Protecció de vies respiratòries: Per a l'ús d'aquests EPI cal distingir entre si 

es respira aire ambient, el qual requereix un equip filtrant per poder retenir les 

impureses presents en l'aire, o si es respira un aire independent del de 

l'atmosfera, que requerirà de la utilització d'un equip semi autònom o 

autònom. 

5.11.3 Correcta disposició dels EPIS dins de la planta. 

 

S'ha de tenir en compte que alguns dispositius pateixen un desgast per la seva 

utilització, i que per tant s'hauran de reposar, i tenir en compte també que alguns 

EPI’s tenen data de caducitat.  

Per facilitar la substitució i reposició dels EPI que siguin necessàries segons les 

indicacions del fabricant; cal crear un arxiu en el qual es recullin dades com: 

 Data de fabricació 

 Data d'adquisició 

  Condicions d'ús 

A la Taula 5.11.1 es mostra un llistat dels EPI específics que ha de tenir la planta i la 

seva quantitat requerida  

 

Taula 5.11. 1 Temps establert de durada dels EPIS a ANPHA S.A 

EPI quantitat per treballador temps de durada 

Protectors 

del cap 

1 per treballador cada 3 anys, o abans en 

casos justificats. 

Protecció 

de la oïda 

operadors de planta 6 meses o abans en casos 

justificats 
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protecció 

de mans 

1 parell per treballadors de 

producció, manteniment, 

regulació, laboratori, i aquell 

que el necessiti 

2 anys els guants mecànics i 

químics. (abans en casos 

justificats) 

Els guants de laboratori 

només tenen un us 

protecció 

de cos 

1 per treballador 4 any en el cas de bates i 

roba laboral (Abans en casos 

justificats) 

1 ús en el cas de bates i roba 

de treball d’un sol ús. 

respiratòria 1 per treballadors de control, 

laboratori i producció 

durada establerta pel 

fabricant dels filtres de 

partícules de la mascara de 

protecció 

Sabates de 

seguretat 

1 per treballador 3 anys o abans en casos 

justificats 
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