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5 SEGURETAT E HIGIENE 

5.1 INTRODUCCIÓ 

A la industria, la seguretat i la higiene són aspectes fonamentals que s’han de tenir 

compte al desenvolupament de la vida laboral de l’empresa. La seva regulació i aplicació 

es fa imprescindible a l’hora de millorar les condicions laborals a la planta. 

Als responsables de les plantes se’ls exigeix aconseguir la màxima productivitat 

sense posar en perill les vides humanes dels treballadors propis, dels externs, de la població 

propera a la localització de la planta, així com també, s’han de tenir en compte les pèrdues 

materials i d’equips. Per aquesta raó, la seguretat i la higiene cobren especial importància.  

Un enfocament tècnic dona una visió de conjunt seguint tècniques analítiques, 

operatives i de gestió. Els responsables de la seguretat i la higiene de la planta han de 

saber que fer en cada cas, com fer-ho, i com aconseguir que ho facin la resta del personal 

i, sobretot, que es faci bé.  

La prevenció dels riscos professionals, basat en el coneixement de les causes que 

els motiven i en les possibilitats que hi ha al nostre abast per prevenir els problemes, evitarà 

conseqüències negatives al perfecte desenvolupament de la vida laboral. 

El coneixement de la legislació industrial es del tot necessari, ja que condicionarà 

en molts cassos les actuacions en quant a la seguretat i la higiene.  

Al sector de la indústria química es troben els mateixos riscos que a la majoria dels 

sectors d’activitat industrial, no obstant es consideren específics del sector els que són 

deguts a factors intrínsecs dels propis productes a les seves condicions d’ocupació i 

operació.  

Les substàncies químiques tenen determinades propietats fisicoquímiques o de 

reactivitat química, que determinaran la seva perillositat. El seu emmagatzematge, 

transport, manipulació o processat seran els principals factors a tenir en compte.  

Les fallades en aquest sector poden ser degudes a les instal·lacions o equips, a la 

organització o també al comportament humà inadequat, aquest últim es basa, usualment, 

en el desconeixement de la perillositat del producte o procés químic en qüestió i a una 

manca de formació per seguir procediments segurs de treball.  

En aquest capítol es realitzarà l’estudi de la seguretat e higiene de la planta tenint 

en compte totes les matèries primeres, subproductes de les reaccions, productes finals i 

residus derivats del procés, així com qualsevol factor que pot afectar a la salut, tant de la 
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població propera com dels treballadors, amb aquestes matèries abans, durant i després del 

procés.  

Amb aquest estudi es busca classificar les zones de risc per poder determinar els 

procediments, els equips i material necessaris a cada zona i els perills que existeix en 

cadascuna d’elles.  

Es tindran en compte les formes de reduir al mínim els riscos en possibles accidents 

laborals i minimitzar també els efectes d’aquells accidents que es produeixin tot i havent 

establert les mesures de prevenció adients. Especialment a les operacions manuals de 

transvasament i transport, on la omissió de mesures preventives bàsiques és una causa 

freqüent d’accidents.  

A més, es descriuran les diferents maneres de senyalitzar els perills i les substàncies 

que poden haver a la planta, així com les mesures de seguretat que s’estableixin dins del 

recinte, tant per evitar accidents com per protegir als treballadors i visitants, si ocorregués 

algun sinistre.  

Es tracten també les intervencions en instal·lacions perilloses per a realitzar treballs 

de manteniment i neteja, així com nocions bàsiques sobre sistemes de mesura ambiental 

per avaluar els riscos de les atmosferes inflamables, tòxiques i explosives i sobre plans 

d’emergència. 

 

5.2 PRINCIPALS RISCOS A LA INDUSTRIA 

Els accidents industrials es donen a tots els sectors industrials, cadascun te diferents 

riscos característics associats. 

Primerament cal diferenciar entre risc i perill, per una banda el “perill” implica una 

situació física o química que pugui causar un accident o dany a les persones, al medi 

ambient o a la propietat. Mentre que el “risc” s’associa a la probabilitat de que un perill 

desemboqui en un accident amb unes determinades conseqüències. Per tant, el perill és 

constant mentre que el risc és variable. 

Per una altre banda, es considera accident a qualsevol fet que impliqui una desviació 

intolerable de les condicions de disseny del sistema. 

Hi ha diferents definicions de risc, en aquest cas es requereix un tractament rigorós 

que permeti la seva quantificació basada en el producte de la freqüència prevista per a un 

determinat succés i la magnitud de les seves conseqüències provables. 
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𝑅𝑖𝑠𝑐 = 𝑓𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 · 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 

Aquesta definició presenta dificultats e inconvenients. Les unitats de les 

conseqüències d’un accident no es mesuren només en defuncions o en diners; es poden 

produir ferits o seqüeles a llarg termini a la població o de contaminació d’àrees extenses, 

totes de difícil estimació. 

Per altre banda, resulta difícil calcular tant la freqüència com la magnitud de les 

conseqüències. Existeixen diferents metodologies que permeten estimar aquests 

paràmetres. 

Considerant les característiques dels productes que intervenen al procés, la planta 

s’ha dissenyat per a que les seves instal·lacions no ofereixin perill. No obstant, degut al 

deteriorament propi del procés poden succeir accidents de forma inesperada, que 

requeriran una resposta immediata per part del personal, que ha de desenvolupar les seves 

activitats en ple coneixement de les característiques dels productes amb els que poden 

entrar en contacte, així com també, amb les mesures preventives de seguretat que s’han 

d’aplicar.  

 

5.2.1 Classificació dels riscos 

Degut a la gran quantitat de riscos existents, es proposen diferents classificacions 

des de diferents punts de vista. 

Des del punt de vist general: 

➢ Riscos de categoria A: inevitables i acceptats, sense compensació.  

➢ Riscos de categoria B: Evitables, en principi, però que deuen considerar-se 

inevitables per integrar-se plenament a la societat moderna. 

➢ Riscos de categoria C: normalment evitables, voluntaris i amb compensació.  

Des el punt de vista més concret de les activitats industrials: 

➢ Riscos convencionals: relacionats amb l’activitat i l’equip existents en 

qualsevol sector. 

➢ Riscos específics: associats a la utilització o manipulació de productes que, 

per la seva naturalesa, poden provocar danys.  

➢ Riscos majors: relacionats amb accidents i situacions excepcionals. Les 

seves conseqüències poden presentar una gravetat especial ja que la ràpida 

expulsió de productes perillosos o d’energia pot afectar a àrees 

considerables. 
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Els riscos convencionals i específics corresponen al tractament clàssic de la 

seguretat e higiene a la feina, i són en general relativament fàcils de preveure. 

Contràriament, les característiques especials dels riscos majors els converteixen 

probablement en els més temibles.  

Al sector de la industria química, existeixen riscos associats al tipus de procés. A 

l’àmbit de la Protecció Civil, es denomina Risc Químic al risc ocasionat per aquells 

establiments en els que s’emmagatzemen, fabriquen o manipulen grans quantitats de 

substàncies perilloses. 

Per evitar accidents greus, o disminuir els efectes d’aquests, es necessari analitzar 

els riscos de l’empresa, així com les seves fonts. 

A continuació, es recullen els riscos que poden succeir a la industria, així com les 

mesures preventives que s’han de prendre per tal d’evitar-los.  

 

5.2.2 Caigudes al mateix nivell 

Les caigudes al mateix nivell són aquelles caigudes que es donen en una zona de 

pas, en una superfície de feina i les caigudes sobre o contra objectes. 

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Eliminar els residus amb els quals es pugui ensopegar.  

➢ Retirar els objectes innecessaris, envasos, eines que no s’estan utilitzant. 

➢ Instal·lar sòls i graons antilliscants de fàcil neteja i desinfecció. 

➢ Instal·lar drenatges per a líquids, amb sòl amb suficient inclinació per evitar 

retencions de líquids. 

➢ Netejar ràpidament la brutícia o els vessaments. 

➢ Mantenir les zones de pas buidades i perfectament il·luminades. 

➢ Conscienciar els treballadors del manteniment de l’ordre i la neteja dels seus 

llocs de treball. 

➢ Els treballadors han de portar els EPI. 

➢ Marcar i senyalitzar els obstacles que no puguin ser eliminats. 

➢ Recollir i fixar els cables de la làmpades, telèfons, maquinària, etc., evitant 

que estiguin a nivell de terra. 

➢ Durant la realització d’una feina es deu mantenir l’atenció necessària per 

evitar distraccions que puguin provocar un accident. 

➢ Caminar a poc a poc i exclusivament per zones destinades pel transit de les 

persones. 
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➢ Quan es transiti per rampes o escales no transportar càrrega per sobre de 

l’alçada de la cintura, d’aquesta manera no s’afectarà al equilibri. Si això no 

es possible, s’ha de realitzar amb ajudes mecàniques o entre diverses 

persones. 

➢ Sempre que es transiti sobre superfícies llises o mullades, caminar a passos 

curts i tractar de fer equilibri amb les mans, mantenir-les sempre lliures per 

poder sostenir-se. 

 

5.2.3 Caigudes a diferent nivell 

Les caigudes a diferent nivell són aquells accidents en els que la lesió del treballador 

es produeix com a conseqüència d’un cop rebut després de precipitar-se al buit des de certa 

altura.  

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Assegurar tots els elements de les escales de mà, col·locar suport 

antilliscants i presentar atenció a l’angle de col·locació i forma d’utilització. 

➢ A les escales de mà s’ha de pujar amb precaució, sempre d’enfront d’elles, 

agafant-se amb les dues mans per pujar i baixar (no portar objectes a les 

mans).  

➢ Instal·lar a les zones de treball elevades baranes, amb llistó intermedi i sòcol. 

➢ Cobrir tota obertura amb terra o col·locar baranes. 

➢ Accessos a llocs elevats dotats de baranes i esglaons amb superfícies 

antilliscants. 

5.2.4 Atrapaments 

L’atrapament és la possibilitat de que un treballador sofreixi una determinada lesió 

derivada del seu treball amb maquinària, l’atrapament d’aquest o part el seu cos, entre els 

elements en moviment de la maquinària o entre un element en moviment i un element fixe.  

Les lesions més comuns com a resultat d’atrapaments són traumatisme, aixafament, 

fractures, talls, amputacions, etc. 

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Comprar màquines i eines segures, que tinguin el marcatge CE. 

➢ Complir les normes de seguretat indicades pel fabricant. 
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➢ Protegir la part perillosa de les màquines i eines amb resguards mòbils amb 

enclavament, resguards regulables, retràctils o barreres immaterials (tarimes 

sensibles, cèl·lules fotoelèctriques). 

➢ Posar interruptors d’emergència accessibles que permetin aturar la màquina 

en condicions segures. 

➢ Ús de la maquinària només pel personal designat per l’empresa, amb 

formació i informació dels seus riscos. 

➢ Comprovar periòdicament que els dispositius de protecció per recobriment 

són eficaços. 

➢ Utilitzar els equips de protecció individual, amb marcatge CE que siguin 

necessaris en cada operació (guants, ulleres, etc.). 

➢ Mantenir les distàncies adequades entre les màquines, comptant amb 

amplada suficient els passadissos en la proximitat d’elements en moviment. 

➢ Efectuar les operacions de manteniment sempre amb la màquina fora de 

servei i adequadament enclavada, per personal autoritzat. 

➢ Portar la roba de treball ajustada al cos, evitant l’ús de polseres, cadenes, 

etc. 

 

5.2.5 Projeccions i esquitxades 

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Fer atenció a la capacitat de càrrega nominal del medi d’elevació i al 

equilibrat dels materials. 

➢ No permetre que es superi la capacitat de càrrega de les prestatgeries. 

➢ Establir la prohibició de situar-se sota les càrregues suspeses. 

➢ Informació de l’ús correcte dels mitjans d’elevació i transport de càrregues. 

➢ Garantir l’estabilitat dels apilaments, subjectar o ancorar fermament les 

prestatgeries a elements sòlids, col·locant les càrregues més pesades en els 

prestatges baixos. 

➢ Realitzar manteniment periòdic dels equips (carretons, transpalets, 

muntacàrregues, etc.). 

 

5.2.6 Manipulació manual de càrregues 

La manipulació manual de càrregues es responsable, en molts cassos, de l’aparició 

de la fatiga física, o be de lesions, que poden produir-se de manera immediata o per 
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acumulació de petits traumatisme aparentment sense importància. Poden afectar tant a 

treballadors que treballen regularment amb càrregues com a treballadors ocasionals.  

Les lesions més freqüents són contusions, talls, ferides, fractures i sobre tot, lesions 

múscul i esquelètiques. Es poden produir a qualsevol zona del cos, però són més sensibles 

els membres superiors i l’esquena.  

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Manipular les càrregues amb ajuda de mitjans auxiliars (carretons i 

transpalets) o amb ajuda d’altres persones. 

➢ Utilitzar els mitjans mecànics de manipulació de càrregues disponibles. 

➢ Respectar les càrregues màximes segons sexe i edat. 

➢ Formació als treballadors sobre lesions que puguin produir-se i postures 

correctes en posició estàtica.  

 

5.2.7 Il·luminació 

Una il·luminació inadequada a la feina poden originar fatiga ocular, cansament, mal 

de cap, estres i accidents. A més de ser una possible causa de postures inadequades que 

generin, a la llarga, alteracions musculars i esquelètiques.  

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Adequar la intensitat de la il·luminació a les exigències visuals de les 

tasques. 

➢ Eliminar o apantallar les fonts de llum enlluernadores. 

➢ Manteniment adequat de la il·luminació. 

➢ Realitzar la vigilància periòdica de la salut. 

 

5.2.8 Risc elèctric 

El risc elèctric és dels més freqüents a la industria, i en cas d’accident, tendeixen a 

ser greus. 

Els principals riscos que presenten les línies elèctriques venen derivats dels possible 

contacte amb la mateixa, ja sigui de manera directa els equips en tensió (cables, barres de 

distribució, etc.) o de manera indirecta. 
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El contacte amb l’electricitat pot produir accidents directes, travessant el cos de 

l’afectat, o indirecta, provocant cremades. A aquest tipus d’accidents se’ls anomena 

electrització, independentment de les conseqüències. El terme electrocució es reserva per 

a accidents en el que hi hagin fatalitats. 

Els efectes produïts pels accidents elèctrics poden ser: parada cardíaca, asfixia, 

cremades i lesions permanents (paràlisi, contractures permanents, etc.) entre d’altres. 

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Realitzar un control visual abans de començar a treballar. 

➢ La instal·lació ha d’estar d’acord amb la reglamentació vigent. 

➢ L’aïllament dels cables elèctrics ha d’estar en perfecte estat. 

➢ Utilitzar sistemes de posada a terra en combinació amb interruptors 

diferencials i magneto tèrmics. 

➢ Evitar l’ús de lladres en endolls de corrent. 

➢ Exàmens periòdics de la instal·lació elèctrica per personal autoritzat, així 

com les reparacions. 

➢ Comprovar diàriament l’estat de cables, endolls i aparells elèctrics. 

➢ En cas d’avaria, desconnectar la tensió, treure l’endoll i comunicar els danys 

per a la seva reparació. 

➢ En espais confinats o en contenidors i en ambients amb presència d’aigua, 

fer servir equips de baix voltatge. 

➢ No utilitzar aparells elèctrics amb mans humides i desconnectar els equips 

abans de netejar-los. 

➢ L’interruptor principal ha d’estar accessible i lliure d’obstacles, havent de 

romandre tancat el quadre elèctric i senyalització de perill elèctric. 

 

5.2.9 Exposició al soroll 

El soroll és un so no desitjat. L’exposició al soroll fa referència a les activitat en les que els 

treballadors es trobin o es puguin trobar exposats a riscos derivats del soroll com a 

conseqüència de la seva feina.  

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Comprar màquines i equips de treball amb marcat CE, tenint en compte el 

nivell de soroll que produeixen. 

➢ Efectuar un manteniment adequat de màquines i eines. 
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➢ Aïllar les fonts de soroll, instal·lant-les el més lluny possible de les zones de 

treball. 

➢ Reduir el temps d’exposició mitjançant torns de treball. 

➢ Delimitar i senyalitzar les zones d’exposició al soroll. 

➢ Utilització dels EPI adequats al nivell sonor ambiental, que tinguin marcatge 

CE. 

➢ Informar els treballadors del risc que suposa treballar amb soroll. 

➢ Dissenyar programes de reducció de soroll, així com la realització de controls 

mèdics. 

 

5.2.10 Exposició a substàncies químiques  

L’exposició contínua o de llarga duració, ja sigui per inhalació, ingestió o absorció 

cutània, i de manera no controlada, pot provocar malalties cròniques. L’exposició curta a 

certs productes pot tenir conseqüències lleus o severes, dependent de les característiques 

toxicològiques de les substàncies. Per evitar-ho es prenen mesures d’acord a les 

substàncies a les que s’estigui exposat. 

Es important conèixer les característiques de les substàncies amb la que es treballa 

per poder determinar el perill i el risc potencial que presenten.  

Les mesures preventives que s’adopten son: 

➢ Transportar els envasos de vidre en contenidors de protecció. 

➢ Emprar envasos de vidre només per a petites quantitats. Evitar recipients de 

més de 2L. 

➢ Controlar els envasos plàstics enfront del seu previsible deteriorament. No 

exposar-se al sol. 

➢ Emprar envasos segurs i ergonòmicament concebuts. 

➢ Emprar, preferentment, recipients metàl·lics de seguretat per a petites 

quantitats. 

➢ Utilitzar substàncies amb les mateixes propietats però que siguin menys 

perilloses. 

➢ Emmagatzemar els productes químics en llocs adequats, ben ventilats, 

senyalitzant la seva ubicació i mantenint-los en els seus envasos originals. 

➢ Exigir al fabricant les fitxes de seguretat dels productes. 

➢ Establir un pla d’acció per a la utilització dels productes: mètodes de treball, 

proteccions col·lectives, individuals, emmagatzematge, higiene i neteja 

abans, durant i després de la utilització. 
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➢ Evitar el contacte amb la pell utilitzant guants, mescladors, paletes, sistemes 

tancats, homogeneïtzadors, etc. 

➢ Disposar i utilitzar els EPI, amb marcatge CE, segons les prescripcions d’ús 

d’aquests i la fitxa de dades de seguretat dels productes. 

➢ Disposar de mètodes de neutralització, recollida de vessaments, i 

d’eliminació de residus. 

➢ No emprar serradures per absorbir líquids inflamables. 

➢ No abocar a la xarxa generals des desguassos substàncies perilloses o 

contaminants sense tractar. 

➢ Mantenir els recipients tancats. 

➢ Cobrir els talls i ferides amb embenats impermeables. 

 

5.2.11 Exposició a substàncies tòxiques o irritants 

Quan una substància química es perillosa per a la salut de les persones es parla de 

risc tòxic. Aquest risc depèn de la toxicitat (capacitat de la substància de produir dany) i la 

dosis absorbida, on influeixen: la composició, propietats, concentracions, duració de 

l’exposició, via d’entrada al organisme i càrrega de feina.  

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Transvasar en llocs ben ventilats, preferentment amb extracció localitzada. 

➢ Ventilació adequada del local, ja sigui natural o forçada. 

➢ Utilitzar sistemes tancats per minimitzar l’alliberament de contaminants. 

➢ Instal·lar sistemes d’extracció localitzada a l’origen del focus. 

➢ Realitzar controls ambientals periòdics. 

➢ Netejar i reemplaçar els filtres de ventiladors i extractors segons les 

instruccions del fabricant. 

➢ Mantenir els recipients hermèticament tancats. 

➢ Elaborar i seguir les instruccions d’ompliment individual, amb marcatge CE, 

si no fos possible o fos insuficient l’extracció localitzada. 

 

5.2.12 Risc d’incendi 

Un incendi és l’aparició d’un foc no controlat de grans dimensions. A conseqüència 

d’aquestes reaccions descontrolades es desprenen grans quantitats de calor, especialment 

de radiació tèrmica. Així com també, fums i gasos, productes de la combustió. 
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Per a que es produeixi un incendi es necessària la presència de cadascun dels 

elements següents: combustible, comburent, energia i reacció en cadena. Per detenir el foc, 

per tant, s’ha d’eliminar algun dels elements anteriors.  

Una de les principals causes d’incendis a la industria química és la presència d’aire, 

on el O2 que actua com oxidant. Per aquesta raó, es recomanable treballar a una atmosfera 

inert a la zona d’emmatzematge de la planta.  

Una altre font comú que pot produir un incendi és la aparició d’una espurna en 

alguna connexió elèctrica o als camions de transport. 

Les mesures preventives que s’adopten són les següents: 

➢ Disposar només de la quantitat necessària de materials inflamables i 

combustibles per al treball del dia, la resta estarà al magatzem o locals 

independents aïllats i ventilats. 

➢ Prohibir fumar a tot el recinte. 

➢ Senyalitzar i deixar lliures les sortides d’emergència. 

➢ Instal·lació elèctrica antideflagrants en zones on hi hagi risc d’atmosferes 

inflamables. 

➢ Revisar i mantenir les instal·lacions elèctriques, aïllades i protegides. 

➢ Transvasar a velocitats lentes. 

➢ Evitar les projeccions i les polvoritzacions. Omplir els recipients pel fons 

➢ Instal·lar sistemes de detecció i alarma. 

➢ Assegurar una perfecta connexió equipotencial entre els recipients i les parts 

metàl·liques de l’equip de bombament, estant el conjunt connectat a terra. 

➢ No emprar roba de treball de fibres acríliques. Utilització preferent de roba 

de cotó i calçat no-conductor.  

➢ Posar extintors d’incendis adequats a la classe de foc, manteniment dels 

equips contra incendis i periòdics exercicis d’evacuació simulada. 

 

5.2.13 Risc d’explosió 

Una explosió es defineix com una alliberació violenta d’energia química, normalment 

acompanyada de temperatures elevades i alliberació de gasos. Causen ones expansives 

amb els voltants d’on es produeix. 

Quan les reaccions químiques d’oxidació es dona a velocitats extremadament 

elevades, es produeix una expansió violenta des gasos de combustió. Generant una onada 

de pressió que consisteix en un seguit de compressions i expansions alternatives de l’aire, 
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el que en funció de la distància , a mesura que avança causa danys estructurals i sobre les 

persones. Una explosió es pot originar a partir d’un foc.´ 

Hi ha diferents tipos d’explosions: 

➢ Explosions confinades: s’originen, principalment, a causa d’un augment del 

volum del gas confinat, ja que la pressió dins del recipient supera la màxima 

permesa. 

➢ Explosions no confinades: sovint es donen a l’exterior d’edificis o de 

processos, a causa de núvols de vapor no confinat.  

➢ Explosions de tipus “bleves”: es produeixen quan la temperatura d’un líquid 

contingut en un recipient augmenta fins superar la temperatura d’ebullició 

d’aquest, provocant que el líquid passi a estat gaso, pel que es produeix un 

increment del volum i la pressió del gas dins del recipient, provocant 

l’explosió. Es caracteritzen per produir una bola de foc.  

Les mesures preventives que s’adopten són: 

➢ Instal·lació elèctrica antideflagrants a zones on hi ha risc d’atmosferes 

explosives. 

➢ Controlar i evitar la concentració de pols, reines i fibres en suspensió 

mitjançant l’extracció localitzada. 

➢ Instal·lació de gasos i productes inflamables d’acord amb la reglamentació 

vigent. 

➢ Elaboració i implantació del Pla d’Emergència: avaluació de riscos, mitjans 

de protecció, organització de l’actuació i implantació del pla. 

➢ Ús de permisos de feina en aquells llocs amb risc d’incendi i/o explosió.  

 

5.2.14 Risc de fuita 

Una fuita es un escapament d’una substància tòxica fora del recipient que la conté. 

Si la fuita es un vapor o gas es possible que es formi un núvol que es desplaçarà en funció 

de la velocitat del vent. 

A la industria química, les fuites són uns dels majors riscos, ja que poden provocar 

incendis i efectes negatius sobre la salut i el medi ambient.  

El grau d’afectació de la fuita dependrà de les característiques toxicològiques de la 

substancia, així com també de la seva concentració i del temps que el personal hagi estat 

exposat a ella. 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-16 de 5-246 

 

Poden haver-hi fuites, tant als tancs d’emmagatzematge a les línies del procés, per 

aquest motiu, les mesures a prendre per evitar accidents causats per fuites son molt 

rigoroses. 

 

5.3 SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 

A aquest apartat es classificaran les substàncies que intervenen al procés, s’indicarà 

l’envasat corresponent i etiquetatge de cadascun dels productes i subproductes. Així com 

també, s’inclouen les fitxes de seguretat corresponents.  

5.3.1 Classificació de les substàncies 

Es molt important conèixer els perills que poden comportar les substàncies que es 

manipulen a la planta, coneixe’ls i prendre mesures preventives minimitzarà els riscos que 

comporten.  

Existeixen diferents maneres de classificar les substàncies que es troben en una 

planta. L’objectiu de la classificació de les substàncies presents al procés és identificar les 

seves propietats fisicoquímiques, toxicològiques i ecotoxicològiques que puguin suposar un 

risc en el moment d’utilitzar-les o manipular-les. Una vegada identificades les propietats 

perilloses de cadascuna de les substàncies, s’han d’etiquetar, indicant en què consisteix el 

risc, amb l’objectiu de protegir als usuaris, al públic en general i al medi ambient.  

En aquest cas s’ha pres com a referent el document “Sistema globalment 

harmonitzat de classificació i etiquetatge de productes químics (SGA)”, realitzat per les 

Nacions Unides. En aquest document s’utilitza el terme “Classificació de risc” amb la finalitat 

de classificar les substàncies en funció dels seus riscos, s’indiquen únicament les propietats 

perilloses intrínseques de la substàncies. A continuació, es defineixen les diferents 

categories de perillositat. 

➢ Explosius: Les substàncies i preparats sòlids, líquids, pastosos o gelatinosos 

que, fins i tot en absència d’oxigen atmosfèric, poden reaccionar 

exotèrmicament amb una ràpida formació de gasos i que, en determinades 

condicions, detonen, deflagren ràpidament o que sota l’efecte de la calor 

exploten. 

➢ Comburents: Les substàncies i preparats que, en contacte amb altres 

substàncies, especialment amb substàncies inflamables, produeixin una 

reacció fortament exotèrmica.  



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-17 de 5-246 

 

➢ Extremadament inflamables: Les substàncies i preparats líquids que tinguin 

un punt d’ignició extremadament baix i un punt d’ebullició baix. Així com les 

substàncies i preparats gasosos que, a temperatura i pressió normal, 

produeixin una reacció fortament exotèrmica.  

➢ Fàcilment inflamables: Les substàncies i preparats que tinguin les següents 

característiques : 

- Que puguin inflamar-se en l’aire a temperatura ambient sense 

aportació d’energia. 

- Els sòlids que puguin inflamar-se ràpidament després d’un breu 

contacte amb una font d’inflamació i que continuen cremant o 

consumint-se una vegada retirada la font. 

- Els líquids amb el punt d’ignició molt baix, que, en contacte amb 

l’aigua o amb l’aire humit, desprenguin gasos extremadament 

inflamables en quantitats perilloses.  

➢ Inflamables: Les substàncies i preparats líquids amb el punt d’ignició baix. 

➢ Molt tòxics: Les substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o 

penetració cutània en molt petita quantitat, puguin provocar efectes aguts o 

crònics, i fins i tot, la mort. 

➢ Tòxics: Les substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o penetració 

cutània en molt petita quantitat, puguin provocar efectes aguts o crònics i, 

fins i tot, la mort. 

➢ Nocius: Les substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o penetració 

cutània, puguin provocar efectes aguts o crònics i, fins i tot, la mort.  

➢ Corrosius: Les substàncies i preparats que, en contacte amb teixits vius 

puguin exercir una acció destructiva dels mateixos. 

➢ Irritants: Les substàncies i preparats no corrosius que, en contacte breu, 

prolongat o repetit amb la pell o les mucoses puguin provocar una reacció 

inflamatòria. 

➢ Sensibilitzadors: Les substàncies i preparats que, per inhalació o penetració 

cutània, puguin ocasionar una reacció d’hipersensibilitat, de manera que una 

exposició posterior a aquesta substància o preparat doni lloc a efectes 

negatius característics. 

➢ Carcinògens: Les substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o 

penetració cutània, puguin produir càncer o augmentar la seva freqüència.  

➢ Mutàgens: Les substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o 

penetració cutània, puguin produir alteracions genètiques hereditàries o 

augmentar la seva freqüència. 
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➢ Tòxics per a la reproducció: Les substàncies i preparats que, per inhalació, 

ingestió o penetració cutània, puguin produir efectes negatius no hereditaris 

a la descendència, o augmentar la freqüència d’aquests, o afectar de manera 

negativa la funció o la capacitat reproductora. 

➢ Perillosos per al medi ambient: Les substàncies i preparats que presentin o 

puguin presentar un perill immediat o futur per a un o més components del 

medi ambient. 

L’SGA utilitza pictogrames per comunicar de quin tipus és la substància en qüestió. 

Un pictograma és una posició gràfica que consta d’un símbol i d’altres elements gràfics, 

com poden ser els bordes, un dibuix o el color de fons. A la figura següent es recullen els 

símbols de perill normalitzats que s’apliquen al SGA. 

 

Figura 5.1: Pictogrames de classificació de SGA. 

 

Una vegada exposades les fitxes de seguretat de cadascuna de les substàncies 

presents a la planta de producció d’anhídrid ftàlic es resumirà la seva classificació en una 

taula per facilitar la comunicació de la informació.  
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5.3.2 Envasat de substàncies perilloses 

Els envasos per a la comercialització de substàncies perilloses han de complir les 

condicions següents: 

➢ Estar dissenyats i fabricats de manera que no sigui possible que hi hagin 

pèrdues de contingut (sempre que no disposin d’un dispositiu especial de 

seguretat). 

➢ Els materials amb els que estiguin fabricats i els seus tancaments no han de 

ser atacables pel contingut, ni formar combinacions perilloses amb el 

tancament.  

➢ Els envasos i tancaments han de ser forts i sòlids. 

➢ Els recipients amb un sistema de tancament reutilitzable hauran d’estar 

dissenyats de manera que pugui tancar l’envàs diverses vegades sense 

pèrdua del seu contingut. 

➢ Les substàncies molt tòxiques, tòxiques o corrosives que puguin arribar al 

públic en general, han de disposar d’un tancament de seguretat per a nens i 

portar una indicació de perill perceptibles al tacte. 

➢ Les substàncies nocives, extremadament inflamables o fàcilment inflamables 

que puguin arribar al públic en general hauran de disposar d’una indicació 

de perill perceptible al tacte. 

Tant l’anhídrid ftàlic com l’anhídrid maleic es comercialitzen en escames a Big Bags. 

Aquesta forma d’emmagatzematge és un dels sistemes més econòmics i eficaços per 

emmagatzemar i transportar mercaderies ja suposa: 

➢ Optimitzar el temps de càrrega i descarrega i l’espai d’emmagatzematge. 

➢ Transport racional i gran capacitat de maniobra a àrees reduïdes. 

➢ Adaptables a diferents necessitats. 

➢ Amb la seva personalització, suposen un efectiu medi publicitari. 

Disposen dels següents certificats: 

➢ ISO 22000 

➢ 10/2011/EC 

➢ 2023/2006/EC 

➢ 94/62/EC 

➢ 1895/2005/EC 

➢ ADR/RID/IMDG code 

➢ 2009/148/EC 
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S’ha escollit el model FORMA 6 de l’empresa Satucesa Europa S.L. Aquest model 

consta de quatre punts d’elevació. Les cintes d’elevació estan cosides a cadascuna de les 

costures del cos principal. Permet mantenir la forma quadrada quan s’omple gracies als 

seus panells interiors. Aquesta forma regular, sense redondeig dels laterals estalvia 

aproximadament un 20% d’espai a l’hora d’emmagatzemar o carregar en contenidors. El 

sistema millora també la estabilitat del Big Bag omplert.  

              

Figura 5.2: Big Bag model “forma 6”.  

Els Big Bag que s’escullen consta de teixit antiestàtic, costura hermètica L-6 (boques 

performades i cosides al cos del Big Bag), bossa especial interior per evitar la humitat, 

portadocuments i porta imprès el logotip de l’empresa. La seva càrrega serà de 1.000 Kg. 

Les seves dimensions 105cm x 105 cm.  

Test superats: 

➢ Standard “EN 1989:2001”. 

➢ EFIBCA 005 – Single trip (s.t.: 5 a 1) 

➢ EFIBCA 004 – Standard duty (S.F.: 6 A 1) 

➢ EFIBCA 003 – Heavy duty (S.F.: 8 a 1) 

➢ Normativa U.N. pel transport de Matèries Perilloses. 

➢ Test conductivitat, Tipus B, C i D. 

➢ Qualitat alimentària i farmàcia. 

 

5.3.3 Etiquetatge de productes i matèries primeres 

Tot producte químic, substància o preparat, classificat com a perillós ha d’incloure 

en el seu envàs una etiqueta ben visible. L’etiquetatge de les substàncies és vital ja que fa 

possible identificar els riscos que comporta el compost en qüestió i, en conseqüència, 
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minimitzar-los. Segons el Reglament (CE) 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, 

del 16 de desembre de 2008, sobre la classificació, etiquetatge i envasament de 

substàncies i barreges. L’etiquetatge d’una substància han de contenir: 

➢ El nombre, la direcció i el número de telèfon del proveïdor o proveïdors. 

➢ La quantitat nominal de la substància o barreja continguda a l’envàs a 

disposició del públic en general, excepte que la quantitat ja estigui 

especificada en un altre lloc de l’envàs.  

➢ Els identificadors del producte. 

➢ Els pictogrames de perill si procedeix. 

➢ Les paraules d’advertència si procedeix. 

➢ Les indicacions de perill si procedeix. 

➢ Els consells de prudència apropiats si procedeix. 

➢ Una secció d’informació suplementària si procedeix. 

L’etiqueta ha d’estar escrita a la llengua o llengües oficials de l’Estat membres en 

que es comercialitzi la substància o barreja, excepte que des de l’Estat en qüestió disposi 

una altre cosa. Els proveïdors poden posar les etiquetes en més idiomes, sempre que 

aparegui la mateixa informació que a les llengües oficials. 

Per a que l’envàs estigui correctament etiquetat, l’etiqueta ha d’estar fixada en una 

o més cares de l’envàs, podent-se llegir horitzontalment. A més a més, l’etiqueta ha de tenir 

una mida mínima especificada. A la següent taula, s’especifiquen les mides. 

Taula 5.1.- Mides que ha de tenir l’etiqueta segons la quantitat de la substància. 

Capacitat de l'envàs (l) Mida mínima (mm) 

Menys de 3 52 x 74 

Entre 3 i 50 74 x 105 

Entre 50 i 500 105 x 148 

Més de 500 148 x 210 
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5.3.4 Fitxes de seguretat de les substàncies 

Les fitxes de seguretat són documents que permeten conèixer els compostos que 

es manipulen a una determinada planta química, facilitant així la decisió de les mesures 

necessàries més adients per a la protecció i la seguretat del personal. Han d’incloure: 

➢ Identificació de la substància, a més de l’empresa que la comercialitza. 

➢ Composició e informació sobre els compostos. 

➢ Identificació dels perills que pot comportar. 

➢ Primers auxilis en cas d’accident. 

➢ Mesures de lluita contra incendis. 

➢ Mesures d’emergència en cas de fuita accidental. 

➢ Manipulació i emmagatzematge. 

➢ Controls d’exposició i protecció personal. 

➢ Propietats físiques i químiques. 

➢ Estabilitat i reactivitat. 

➢ Informació ecològica. 

➢ Consideracions sobre la seva eliminació. 

➢ Informació sobre el transport de la substància. 

➢ Informació reglamentària. 

➢ Altres informacions. 

L’encarregat de subministrar una substàncies perillosa està obligat a facilitat una 

fitxa de seguretat al usuari professional que rep la substància. A continuació, es mostren 

les fitxes de seguretat de les substàncies que intervenen al procés que ens ocupa. 
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5.3.4.1 O-xilè 
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5.3.4.2 Oxigen 
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5.3.4.3 Anhídrid ftàlic 
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5.3.4.4 Anhídrid maleic 
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5.3.4.5 Àcid ftàlic 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-60 de 5-246 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-61 de 5-246 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-62 de 5-246 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-63 de 5-246 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-64 de 5-246 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-65 de 5-246 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-66 de 5-246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-67 de 5-246 

 

5.3.4.6 O-toloaldehid 
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5.3.4.7 Ftalida 
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5.3.4.8 CO2 
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5.3.4.9 Nitrogen 
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5.3.4.10 Aigua 
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5.3.4.11 Therminol 59 
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5.3.4.12 Gas natural 
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5.4 EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS 

La perillositat de l’emmagatzematge es determina principalment a partir de la 

perillositat dels productes químics emmagatzemats i de la seva quantitat. Per tant, el primer 

pas per establir la perillositat dels productes químics és disposar de la Fitxa de Dades de 

Seguretat (FDS) de cadascun dels productes emmagatzemats a la planta. 

Al títol IV del Reglament (CE) 1907/2006 relatiu al Registre, l’avaluació, l’autorització 

i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), el proveïdor d’una substància 

o barreja perillosa ha de facilitar al destinatari, a petició d’aquest, una FDS del producte en 

qüestió. 

La FDS resulta de gran utilitat per determinar la perillositat a l’emmagatzematge, 

proporciona la classificació del producte derivada dels criteris establerts al Reglament (CE) 

1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre Classificació, etiquetatge i envasat 

de substàncies i barreges. Aquest reglament es denominat CLP, acrònim de classificació, 

etiquetatge, i envasat.  

Al procés de producció de l’anhídrid ftàlic es necessari emmagatzemar tant les 

matèries primeres que s’utilitzen com els compostos que es van produint. Un 

emmagatzemament incorrecte pot ocasionar danys, tant a les persones com al medi 

ambient.  

 

5.4.1 Normativa 

La normativa en matèria d’emmagatzematge de substàncies químiques es troba 

reglamentada a les normatives vigents següents: 

➢ Reial Decret 656/2017, del 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’Emmagatzemament de Productes Químics i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries, MIE APQ 0-10. 

➢ Reial decret 363/1995, del 10 de març, pel que s’aprova el Reglament sobre 

notificació de substancies noves i classificació, envasat i etiquetatge de 

substancies perilloses. 

➢ Reglament (CE) 1907/2006, de l’1 de juny, relatiu al Registre, l’avaluació, 

l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). 

➢ Reglament (CE) 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre 

Classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges. 
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➢ la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, sobre llocs de treball, 

senyalització, maneig manual de càrregues, equips de treball, etc. 

 

5.4.2 Estació de càrrega i descarrega 

Les operacions de càrrega i descarrega de productes i reactius químics és 

extremadament perillosa, se’l considera una de les principals causes d’accidents a la 

industria química, per tant, és fonamental supervisar aquestes operacions i extremar les 

precaucions sota les mesures de seguretat pertinents que disposa la normativa de càrrega 

i descarrega per al transport de mercaderies perilloses.  

Es consideren estacions de càrrega i descarrega les zones on s’efectuen les 

operacions següents: 

➢ Transvasament entre les unitats de transport i els emmagatzemaments o 

viceversa. 

➢ Transvasament entre les unitats de transport i les instal·lacions de procés. 

➢ Transvasament entre recipients mòbils o fixos. 

Tot seguit, s’especifiquen les mesures a tenir en compte per minimitzar aquest risc, 

amb el clar objectiu d’eliminar-ho. 

Les operacions de transvasament s’han d’efectuar en circuit tancat, en una àrea de 

treball que disposi d’un sistema que proporcioni una ventilació adequada. Quan no es 

disposi de circuit tancat, s’ha de disposar, quan sigui necessari, d’un sistema d’extracció 

localitzada en els punts de possible emissió per garantir la seguretat i la salut de les 

persones.  

S’hauria d’evitar l’emissió a l’atmosfera de vapors de líquids tòxics i, en tot cas, si no 

es pot evitar, controlar els nivells d’emissió de manera que es compleixi la normativa vigent. 

Les connexions s’ha de fer al punt de càrrega o descarregar-se mitjançant 

mànegues flexibles o braços de càrrega. No es poden utilitzar canonades rígides. Les 

manegues flexibles habitualment es troben reforçades amb espirals d’acer o una malla 

d’acer, i el tipus de manega deu ser l’adequat per al producte a manipular. Els braços de 

càrrega estan equips de juntes giratòries per permetre que la connexió es mogui 

conjuntament amb la unitat de transport. Aquestes juntes giratòries es troben equipades 

amb juntes hermètiques per evitar fuites. El material del braç de càrrega, i especialment, de 

les juntes hermètiques, ha de ser l’adequat pel producte a manipular. S’ha de reduir el 

nombre de brides i connectors per evitar possibles fuites del compost.  
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La instal·lació ha de disposar d’un sistema per, una vegada acabada l’operació de 

càrrega/descarrega, es puguin buidar els braços de càrrega i les manegues dels productes 

que puguin contenir, així com de mitjans adequats per recollir-les, en un nombre i una 

capacitat suficients.  

Les manegues o braços de càrrega que s’utilitzin a les operacions de càrrega i 

descarrega de líquids tòxics han de ser revisades periòdicament pel personal de la 

instal·lació per comprovar el seu estat i, mínim anualment, s’han de sotmetre a una prova 

de pressió i deformació, d’acord amb la normativa aplicable i les recomanacions del 

fabricant, per assegurar les seves característiques originals. Abans d’iniciar l’operació de 

càrrega o descàrrega, el personal de la instal·lació ha d’efectuar una comprovació visual de 

l’estat de les manegues/braços i connexions. 

La instal·lació de carregadors terrestres de camions, vagons cisterna o contenidors 

s’han d’adaptar al disseny, als criteris d’operació i als requisits de la normativa vigent. Un 

carregador pot tenir diversos punts de càrrega o descarrega de camions cisterna, vagons 

cisterna o contenidors. 

Els carregadors de camions s’han de situar de manera que els camions que es 

dirigeixin o procedeixin puguin fer-ho per camins de lliure circulació. Els accessos han de 

ser amblis i ben senyalitzats. Pel que fa a les vies de circulació de carregadors de vagons 

no han de tenir pendent a la zona de càrrega i descàrrega. Els vagons i camions cisterna 

que estiguin carregant o descarregant han d’estar frenats per falques, tascons o sistemes 

similars.  

S’ha d’utilitzar una presa de terra, si hi ha productes inflamables en procés de 

càrrega i descarrega en el mateix carregador, per evacuar la càrrega electrostàtica. 

Els paviment de les zones d’estacionament per a operacions de càrrega i descàrrega 

de camions i de vagons cisterna ha de ser impermeable i resistent al líquid transvasat. 

S’ha de procurar evitar vessaments del substàncies a terra durant les connexions i 

desconnexions mitjançant els mitjans de recollida que es considerin apropiats. La disposició 

ha de permetre que qualsevol vessament accidental es condueixi mitjançant el pendent 

adequat cap a un canal de recollida, de manera que no pugui arribar a una via o curs públic. 

El pendent i la configuració de la plataforma on s’estacionen els vehicles durant la 

càrrega/descarrega han de ser de manera que, si hi ha una instal·lació d’aigües 

polvoritzada, aquesta es reculli als claveguerons d’evacuació i passi a una conducció amb 

diàmetre i pendent adequats per al cabal esmentat. La plataforma ha de tenir un pendent 

de l’1% cap als claveguerons, de manera que qualsevol vessament accidental flueixi 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-161 de 5-246 

 

ràpidament cap aquests. Els clavegueram s’ha de connectar amb la xarxa d’aigües 

contaminades o a un recipient o una bassa de recollida de capacitat suficient per contenir 

el possible vessament.  

L’entrada de líquids al col·lector d’aigües contaminades s’ha de fer per una arqueta 

i a través d’un tancament sifònic, de manera que no s’escapin gasos del col·lector general 

per aquesta connexió. El tancament sifònic s’ha de construir de manera que, en cas 

necessari, es pugui netejar la canonada i el tancament. 

A més a més, queda totalment prohibit l’accés al personal aliè mentre s’estiguin 

donant les operacions de càrrega i descarrega. 

 

5.4.3 Fuites i vessaments 

Un dels objectius prioritaris de qualsevol empresa es que mai s’hagi de posar en 

pràctica un pla d’emergència contra vessaments i fuites de productes químic. Per aquest 

motiu la primera acció important a realitzar és disposar d’un pla de prevenció de vessaments 

i fuites a l’empresa. 

És fonamental conèixer els factors de risc que, en cadascun dels recintes industrials, 

pugin portar a que es produeixi una fuita o vessament. Els principals factors de risc són els 

que es poden veure a continuació. 

➢ Ús inadequat dels recipients, donant lloc a l’alliberació descontrolada del 

producte químic. 

➢ Manipulació incorrecte. 

➢ Instal·lacions deficients. 

Davant dels factors de risc s’ha d’establir un pla de prevenció que contemples els 

següents aspectes. 

1) Compliment de la normativa vigent, quan sigui d’aplicació, especialment pel 

que fa a la identificació, emmagatzematge i transport de productes químics. 

Considerant, igualment, la reglamentació relacionada amb els incendis, el 

medi ambient, així com també, la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, 

sobre llocs de treball, senyalització, maneig manual de càrregues, equips de 

treball, etc.. A més de complir la seva funció representativa, també poden 

influir, d’una manera indirecte, en la prevenció de vessaments i fuites de 

productes químics. La reglamentació sobre instal·lacions com, per exemple, 

l’emmagatzematge de productes químics, obliga a l’industria a legalitzar la 
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instal·lació i a sotmetre-la a controls periòdics a través d’entitats de control 

autoritzades per l’administració.  

2) Realització d’auditories internes periòdiques sobre els factors de risc que pot 

provocar un vessament o fuita. 

3) Establiment, per escrit, de normes de seguretat i bones pràctiques en els 

processos de treball. Igual que es realitza en altres àmbits de la gestió de 

l’empresa, com és la qualitat, és convenient que es treballs i processos que 

generin riscos per a la salut i seguretat dels treballadors seguint documentats 

per escrit. Això inclou els riscos de vessament i fuita. 

4) Formació i informació as treballadors. La Llei 31/95 deixa molt clar que els 

treballadors han de ser formats i informats en matèria preventiva. La 

prevenció de vessaments i fuites s’hauria d’incloure en els programes 

formatius en prevenció a les empreses afectades. 

5) Elaboració d’un pla d’emergència per al cas que la prevenció pugui fallar. 

Aquest aspecte és l’objectiu principal d’aquest article.  

Davant d’un vessament o fuita de producte químic, l’actuació més habitual queda 

resumida en la següent llista. 

1) Posar-se fora de perill, allunyant-se de la zona perillosa. 

2) Identificar el producte químic, sempre que sigui possible. 

3) Informar del que ha passat immediatament, alertant de la presència de ferits, 

si n’hi ha (en cas afirmatiu, les accions principals haurien d’anar encaminats 

al rescat i aplicació de primers auxilis). 

4) Aïllar la zona. 

5) Informar-se sobre els riscos del producte químic. 

6) Establir un pla d’acció. 

7) Equipar adequadament. 

8) Contenir el vessament o fuita. 

9) Netejar i gestionar els residus generats. 

 

5.4.4 Venteig normal i d’emergència 

Venteig normal: 

Els recipients d’emmagatzematge han de disposar de sistemes de ventilació per 

prevenir la deformació del mateix com a conseqüència dels ompliments, buidats o canvis 

de temperatura ambient.  
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Els sistemes de ventilació normals d’un recipient s’ha de dimensionar d’acord amb 

les reglamentacions tècniques vigents sobre la matèria en qüestió i, en absència seva, amb 

codis de reconeguda solvència. En absència dels mateixos, s’ha de disposar com a mínim 

d’una mida igual al mes gran de les canonades d’ompliment o buidatge i en cap cas inferior 

a 35 mm de diàmetre interior. 

Si qualsevol recipient té mes d’una connexió d’ompliment o buidatge, la dimensió 

del sistema de ventilació es basarà en el flux màxim possible. 

La sortida de tos els sistemes de ventilació en recipients que permetin pressions 

manomètriques majors de 0.15 bars, es disposarà de manera que la descarrega, en cas de 

deflagrar-se, no pugui produir reescalfaments locals o que el foc incideixi en qualsevol part 

del recipient. 

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

amb un punt d’ebullició igual o inferior a 38ºC, la ventilació estarà normalment tancada, 

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

Les respiracions dels recipients que emmagatzemin líquids de classe B1, així com 

els de classe B2, C i D que estiguin emmagatzemats a temperatura superior al seu punt 

d’inflamació, estaran equipats amb un sistema que eviti la penetració de espurnes o flames 

(apagaflames).  

Venteig d’emergència: 

Tot recipient d’emmagatzematge de superfície ha de tenir alguna forma constructiva 

o dispositiu que permeti alleujar l’excés de pressió interna causat per un foc exterior. 

Els tancs que emmagatzemen líquid de classe D i que no estiguin situats dins d’una 

cubeta o pròxims a canal d’evacuació de líquids de les classes A, B i C no necessiten 

sistemes de ventilació d’emergència.  

Quan el sistema de ventilació d’emergència es troba encomanat a una vàlvula o 

dispositiu, la capacitat total de venteig normal i d’emergència seran suficients per prevenir 

qualsevol sobrepressió que pugui originar la ruptura del cos o fons del recipient si és vertical, 

o del cos i caps si és horitzontal. 

La sortida de tots els sistemes de ventilació i els seus drenatges, en recipients que 

permetin pressions manomètriques de 0,15 bars, es disposaran de manera que la 

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

arreu del recipient. 
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Cada dispositiu de ventilació ha de portar estampat sobre ell la pressió d’obertura, 

la pressió a la qual la vàlvula assoleix la posició totalment oberta i la seva capacitat de 

ventilació en aquesta última posició. 

 

A la planta de producció d’anhídrid ftàlic es troben les següents substàncies, a més 

a més s’especifica la seva classificació segons la ITC MIE-APQ1 i també s’inclouen dades 

de l’emmagatzematge en cas que s’emmagatzemi.   

Taula 5.2.- Classificació dels fluids i especificacions de l’emmagatzematge. 

Fluid Classificació Especificacions d’emmagatzematge 

O-xilè B1 Inertitzat 

Oxigen - - 

O-tolualdehid C - 

Ftalida - - 

Anhídrid ftàlic - Sòlid 

Anhídrid maleic - Sòlid 

Àcid ftàlic - - 

Aigua - No inertitzat, P atmosfèrica 

Nitrogen A - 

Therminol 59 - No inertitzat, P atmosfèrica 

CO2 A - 

 

Els tancs d’emmagatzematge inertitzats no requereixen de venteig d’emergència 

degut a la disposició de vàlvules de blanketing.  

Aquest tipus de vàlvules són eficients a l’hora d’evitar i controlar el foc als tancs 

d’emmagatzematge de líquids inflamables. Els vapors no es poden encendre en absència 

d’un subministrament adequat d’oxigen. Majoritàriament, aquest oxigen es subministrat per 

l’aire que ingressa al tanc des de l’atmosfera durant les operacions de buidatge del tanc.  

Les vàlvules de blanketing s’instal·len a l’entrada, connectades a un 

subministrament de gas inert pressuritzat, nitrogen en aquest cas, i la canonada de sortida 

a l’espai de vapor del tanc. Quan la pressió del tanc cau pe sota d’un nivell determinat, la 

vàlvula s’obre i permet l’entrada de gas inert a l’espai de vapor, i es torna a assentar quan 

la pressió del tanc ha tornat a un nivell acceptable. No es permet que al tanc entri oxigen. 

Els vapors, per tant, mai formen una barreja inflamable. Per tant, els únics tancs que 

necessiten venteig d’emergència són els de oli tèrmic.  



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-165 de 5-246 

 

5.5 SEGURETAT A LES INSTAL·LACIONS 

La seguretat s’ha d’extremar a tota la planta, no només al parc de tancs. Com ja s’ha 

comentat anteriorment, es molt important preservar la integritat física del personal, a tota la 

instal·lació s’han de disposar passos de vianants pels quals el personal pugui desplaçar-se 

per l’interior de la planta amb total seguretat. Malgrat que seran necessaris permisos 

especials per poder transitar per determinades àrees de la planta.  

A més dels permisos d’accés a algunes àrees de la planta, s’ha de disposar de permisos 

especials a l’hora de realitzar feines a alçada o en espais confinats. En cas contrari, l’operari 

no estarà capacitat per realitzar aquestes tasques. 

En cas de que el personal entri en contacte amb qualsevol substància química emprada es 

tindran a disposició dutxes i rentaulls, fonamentalment en àrees de càrrega i descàrrega, 

bombes i compressors i punts de presa de mostres, per una actuació ràpida contra 

l’accident. També disposaran d’una farmaciola pel seu ús en cas de que sigui necessari.  

A la planta s’han instal·lat sistemes per controlar els possibles vessaments i fuites de gas. 

Al voltant de l’emmagatzemament s’ha d’instal·lar una xarxa d’aigua amb hidrants, de 

manera que es pugui utilitzar amb independència de la direcció del vent. La pressió, el cabal 

i l’equip disponible ha de ser suficient per controlar les emergències que es puguin produir. 

La xarxa d’aigua no ha de ser susceptible de congelació durant l’època hivernal, i s’han de 

prendre les mesures necessàries a aquest efecte.  

Pel que fa als tancs d’emmagatzematge, quan estiguin fora del recinte d’una factoria 

s’han d’envoltar amb una tanca resistent de 2.5 m d’alçada mínima i dues portes 

practicables en cas d’emergència, situades en costats oposats. 

Els tancs i recipients de pressió situats a menys de 30 m de tancs o recipients a 

pressió de productes inflamables o combustible de capacitat superior a 100 m3, han de 

disposar de sistemes fixos d’aigua polvoritzada, alimentats per la xarxa d’aigua. La vàlvula 

de pas del sistema s’ha de situar en un lloc fàcilment accessible.  

La protecció contra incendis consisteix en la refrigeració uniforme, amb un cabal 

d’aigua de 3 l/m3·s, de les superfícies següents: 

a) Tancs: superfície lateral. No és necessari refrigerar la tercera part d’aquestes 

superfícies oposades al risc. 

b) Recipients de pressió esfèrics: superfície de l’hemisferi superior. No és 

necessari refrigerar la tercera part d’aquesta superfície oposada al risc. 
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c) Recipients de pressió cilíndrics horitzontals: superfície de la meitat superior. 

Quan es tracti només d’un o dos recipients de pressió situats a la mateixa 

cubeta, la refrigeració es pot fer per manegues o monitors en lloc de fer-se 

per dispositius fixos. 

L’emmagatzematge de refrigerants o semi refrigerants de la instal·lació frigorífica, 

dels quals no disposi de subministrament d’absorció del gas que es produeixi, en cas de 

fallada d’energia elèctrica han de disposar d’una torxa. 

Es necessari instal·lar barreres para-xoc per protecció de canonades i equips als 

llocs on pugui ser danyats per la circulació o maniobra e maquinària i vehicles. 

Durant la nit, la zona de emmagatzemament ha d’estar convenientment il·luminada.  

Davant de qualsevol situació que requereixi d’alguna actuació especial, s’avisarà als 

operaris i a la resta del personal a través de senyals, tant visuals com acústiques. Aquestes 

senyals es detallen a l’apartat de Senyalització d’aquest capítol.  

 

5.5.1 Seguretat a la posada en marxa 

Abans de la posada en marxa convé verificar que la instal·lació estigui en plenes 

condicions per operar. Així doncs, serà necessari contactar amb un equip especial de 

seguretat per a que inspeccioni la nova instal·lació i aporti recomanacions sobre la 

preparació per l’operació. 

La inspecció rigorosa dels equips per part del personal qualificat durant la 

construcció de la planta presenta una de les fases més importants per assegurar una 

posada en marxa segura. Unitats ben dissenyades, equipament mecànic, canonades i 

altres dispositius poden presentar un perill si els materials adquirits durant la construcció no 

han estat utilitzats de manera adequada. 

El checklist o la revisió de la instal·lació que s’haurà de realitzar una vegada 

finalitzada la construcció està formada per les següents accions: 

1) Inspecció de l’interior dels tancs i altres depòsits, així com de les línies i 

contrastar-ho amb els diagrames de flux. 

2) Verificar la rigidesa de les soldadures, realitzant un test de pressió. 

3) Comprovar el funcionament dels equips amb elements rotatoris. 
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5.5.2 Instal·lacions de subministrament d’aigua 

Existeix el registre de contaminació microbiològica a diverses àrees, com les 

instal·lacions de subministrament d’aigua i d’acondicionament de l’aire. En aquests punts 

s’ha de desenvolupar fàcilment la bactèria Legionella pneumophila, causant d’infeccions 

respiratòries a humans.  

Els sistemes presents a la planta que presenten major probabilitat de proliferació i 

dispersió d’aquesta bactèria són: el circuit de distribució d’aigua calent sanitària, el sistema 

de climatització i les torres de refrigeració.  

Les mesures preventives que són necessàries aplicar es basen en els principis 

fonamentals per al control d’agents biològics: eliminar les zones brutes (s’acumulen 

materials que les poden alimentar) i evitar i/o modificar les condicions que afavoreixen el 

seu desenvolupament. Tot això, es pot aconseguir amb el disseny adequat, bons programes 

de manteniment de les instal·lacions, el control de la temperatura de l’aigua i la desinfecció 

contínua de la mateixa. 

Les accions per evitar l’acumulació de l’aigua que s’establiran són: garantir la 

estanqueïtat del circuit, evitar l’estancament d’aigua, disposar de sistemes de filtració de 

l’aigua i de purgues del sistema, així com facilitar l’accessibilitat als equips per la seva 

inspecció i neteja.  

Les accions per evitar el desenvolupament d’agents biològics són: mantenir la 

temperatura de l’aigua de xarxa fora dels marges de desenvolupament de la bateria (20-

45ºC), disposar de l’aïllament tèrmic, utilitzar desinfectants i seguir les instruccions de neteja 

dels equips. 

Als sistemes afectats a la planta es necessari realitzar un tractament biocida per 

evitar la proliferació de risc biològic. Tant a les torres de refrigeració com al circuit d’aigua 

sanitària calenta, serà necessari mantenir una concentració de clor residual. El desinfectant 

utilitzat a la plata projectada serà l’hipoclorit, ja que es el producte més comercial. Com la 

dosificació periòdica d’hipoclorit genera resistències als patògens, periòdicament s’han de 

realitzar tractaments de desinfeccions i amb biocides per assegurar l’asèpticitat del sistema.  
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5.6 ANÀLISI DE RISC 

En moltes ocasions gran part dels riscs laborals deriven de les pròpies instal·lacions 

i equips per els quals existeix una legislació nacional, autonòmica i local de Seguretat 

Industrial i de Prevenció i Protecció de Incendis.  

Complir la legislació suposa que els riscos derivats d’aquestes instal·lacions o 

equips, estiguin controlats. Per tant, no es considera necessari realitzar una avaluació 

d’aquest tipus de risc, sinó que cal assegurar-se de que es compleixen tots els requisits 

establerts a la legislació que es puguin aplicar. 

No obstant, és important realitzar un anàlisi de risc per estimar la magnitud dels 

danys i la probabilitat de que ocorrin. Al Real Decreto 1254/1999, del 16 de juliol, s’aproven 

les mesures de control de riscos inherents als accidents greus al que intervenen 

substàncies perilloses.  

L’anàlisi dels riscos industrials compren la identificació i l’avaluació dels riscos en 

totes les etapes rellevants des de la concepció del projecte fins la parada i posada fora de 

servei de la instal·lació, comprenent riscos potencials identificats durant la planificació, 

disseny, enginyeria, construcció i desenvolupament d’activitats; considerant tant condicions 

normals d’operació, com rutinàries i no rutinàries, incidents i possible emergències, així com 

riscos externs a l’activitat.  

 

5.6.1 Què és el HAZOP? 

HAZOP (Hazard and Operability) o AFO (Anàlisi Funcional d’Operativitat)) és una 

tècnica d’identificació de riscos inductiva basada en avaluar les possibles anomalies 

d’operació que poden sofrir cadascuna de les línies i equips, les seves conseqüències i les 

accions que podrien resoldre aquests problemes. Les principals característiques del mètode 

són: 

➢ La desviació de les condicions normals d’operació pot provocar la fallada del 

sistema. 

➢ Metodologia sistemàtica i rigorosa basada en l’aplicació de paraules guia. 

➢ Caràcter multidisciplinari. 

La realització d’un estudi HAZOP complet es troba fora de l’abast del projecte, per 

tant, s’ha realitzat un estudi parcial on s’aplicarà el mètode en els equips més importants i 

en les situacions més probables. 
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A la planta hi ha equips doblats o molt similars, per tant s’aprofitarà l’estudi HAZOP 

fet en un equip per altres equips similars. 

 

5.6.1.1 Paraules guia 

Aquest estudi segueix una metodologia rigorosa amb l’aplicació de les paraules clau 

que ajudaran a estructurar l’estudi. A la següent taula consten les paraules clau més 

importants i una explicació de la seva utilitat: 

Taula 5.3.- Paraules guia, descripció i exemples. 

Paraula guia Significat Exemple de desviació Exemple de causa 

NO 

Absència total. No 

s'aconsegueixen les 

intensions de disseny. 

Sense flux en una línia. 
Fallada de la 

bomba. 

INVERS 

Oposat total. S'aconsegueix 

l'oposat a les intensions de 

disseny. 

El flux circula en sentit 

oposat. 

Fallada de vàlvula 

antiretorn. 

MÉS Augment quantitatiu. Augment de cabal. Fallada del control. 

MENYS Disminució quantitativa. Disminució del cabal. Fallada del control. 

A MÉS A MÉS 

Augment quantitatiu. 

S'aconsegueix alguna cosa 

més que les intensions de 

disseny. 

Major concentració de 

producte. 

Temperatura del 

reactor elevada. 

APART DE 

Disminució quantitativa. 

S'aconsegueix part de les 

intensions de disseny. 

Menor concentració de 

producte. 

Catalitzador 

enverinat. 

DIFERENT DE 
Activitat diferent a la 

operació normal. 

Estat del fluid diferent 

al previst. 
Fallada al control. 

 

5.6.2 Anàlisi HAZOP a la planta 

En aquest apartat es detallaran els diferents anàlisi de risc realitzats a la planta de 

producció d’anhídrid ftàlic projectada mitjançant el mètode HAZOP. A la taula següent es 

numeren els anàlisis realitzats, ítem i l’àrea implicada. 
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Taula 5.4.- Llistat dels anàlisi HAZOP realitzats a la planta. 

Àrea Equip TAG Equip 

A-100 Tanc o-xilè T-0101/ T-0102/ T-0103/ T-0104 

A-200  Reactor R-0201 

A200 Switch Condencer SC-0201/ SC-0202 

A-300 Tanc pulmó TP-0301 

A-300 Descomposer DP-0301/ DP-0302 

A-300 Columna C-0301/ C-0302 
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5.6.2.1 Anàlisi HAZOP dels tancs d’o-xilè 

Taula 5.5.- Llistat dels anàlisi HAZOP del tanc de o-xilè. 

Paraula 
Guia 

Desviació de 
la variable 

Possibles causes Conseqüència Resposta Acció 

No 

Cabal d'entrada 

1. Falta d'estoc en 
l'empresa 

subministradora 

1. Disminució 
del nivell dels 

tancs 

1. Aturada àrea de 
reacció 

1. Buscar 
subministrador 

alternatiu 

2. Fallada elèctrica 
de la vàlvula 

2. No es pot 
descarregar el 

camió 
2. Obertura manual 

2. Revisió sistema 
de la vàlvula 

elèctrica 

Cabal de 
sortida 

1. Avaria en les 
bombes d'impulsió 

1. Falta d'o-xilè 
en la reacció 

1. Canvi en la 
bomba d'operació 

1. Reparar bomba 
avariada 

Tancament 
hermèticament 

1. Fuita en juntes 
d'accessoris 

1. pèrdua de 
reactiu 

1. buidatge del tanc 
1. Reparació de 

l'estructura 

2. Esquerda al tanc 

2. pèrdua de 
pressió i major 

consum de 
nitrogen 

2. Eliminar el cabal 
d'entrada 

2. Canvi de juntes 
en els accessoris 

Més 

Cabal de 
sortida 

1. Mala regulació 
del cabal 

1. Augment del 
nivell en el 

següent equip 

1. Ativació sensors 
nivell alt 

1. Activació 
interlock 0101 

Pressió 

1. Vàlvula d'entrada 
de nitrogen clavada 

1. Augment de 
pressió al tanc 

1. Obertura vàlvula 
de sobrepressió 

1. Revisió vàlvules 
de pressió 

2. Avaria en la 
vàlvula sortida de 

gasos 

  
2. Verificació de 

pressió a l'interior 
del tanc 

Nivell 

1. Augment del 
cabal d'entrada 

1. Augment de 
pressió al tanc 

1. Utilització del 
tanc per l'operació 

de la planta 

1. Revisió del 
sensor de nivell 

2. Avaria al sensor 
de nivell 

   

Menys 

Cabal 

1. avaria en el 
sensor de nivell, 

baix nivell del tanc. 

1. Disminució 
del reactiu en el 

procés 
d'operació 

1. Activació del 
sensor de nivell 

baix 

1. Reparació 
bombes de control 

2. pèrdua de 
potència de la 

bomba 

2. pèrdua de 
pressió del 

cabal de reactiu 

2. Canvi en la 
bomba d'operació 

2. Activació 
interlock 0102 

3. avaria parcial, i 
no total, de la 

vàlvula de control 

 3. Canvi de tanc de 
descarrega 

 

Pressió 

1. Falta de cabal de 
nitrogen 

1. Disminució de 
la pressió, 

volatilització 
compostos molt 

volàtils 

1. Regulació del llaç 
de pressió 

1. Verificació  
sistema de control 

2. Error en la 
vàlvula de control 

de sortida 

  
2. Comprovació de 

nitrogen 
emmagatzematge 

nivell 

1. Fuita de reactiu 
en les juntes 

1. pèrdua de 
reactiu 

1. Buidatge del tanc 
1. Reparació del 

tanc i juntes 

2. Esquerdes en el 
tanc 

2. 
Desprendiment 
d'efluent tóxic 

2. Eliminació del 
reactiu després 
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5.6.2.2 Anàlisi HAZOP del tanc pulmó 

Taula 5.6.- Llistat dels anàlisi HAZOP del reactor. 

Paraula 
Guia 

Desviació de 
la variable 

Possibles causes Conseqüència Resposta Acció 

No 

Cabal 
d'entrada 

1. Aturada de 
l'àrea 100 

1. Disminució del 
nivell del tanc 

1. Actuació del llaç 
de control 

Verificació 
obstrucció de les 

canonades 

2. Obstrucció en 
canonades 

2. Augment de 
pressió 

2. Activació dels 
sensors de nivell 

baix 

2. Activació 
Interlock 0301 

Cabal de 
sortida 

1. avaria en les 
bombes d'impulsió 

1. Falta de cabal a 
separar 

1. Canvi en la 
bomba d'operació 

1. Reparar bomba 
avariada 

Temperatura 
1. Trencament del 

aïllant 

1. Disminució de la 
temperatura, 

solidificació parcial 

1. Augment del 
cabal pel sistema 

de control 

1. Reparació aillant 
térmic 

Més 

Cabal de 
sortida 

1. Mala regulació 
del cabal 

1. Augment del 
nivell en el següent 

equip 

1. Ativació sensors 
cabal elevat 

1. Activació 
interlock 0301 

Temperatura 

1. Augment del 
cabal de 

refrigeració 

1. Major consum 
d'energía 1. Tancament 

parcial en el cabal 
refrigerant 

 

1. Comprovació de 
l'actuació de cabal 

de refrigerant 

2. Major 
temperatura del 
cabal del switch 

2. Desviació en la 
temperatura 

d'operació del 
switch condenser 

2. Verificació de 
temperatura al tanc 

Nivell 

1. Augment del 
cabal d'entrada 

1. Augment de 
pressió al tanc 

1. Actuació del llaç 
de control 1. Activació 

interlock 0301 
 2. avaria al sensor 

de nivell 
2. Assolir el nivell 
màxim del tanc 

2. Activació dels 
sensors de nivell 

alt 
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5.6.2.3 Anàlisi HAZOP del reactor 

Taula 5.7.- Llistat dels anàlisi HAZOP del reactor. 

Paraula 
Guia 

Desviació de 
la variable 

Possibles 
causes 

Conseqüència Resposta Acció 

No 

Cabal 

1. avaria de les 
bombes i/o 

compressors 

1. Aturada de la 
producció 

1. Control de 
cabal 

1. Verificar funcionament 
dels sensors 

2. Obstrucció 
en les 

canonades 

2. Augment de 
pressió en les 

canonades 

2. Activació 
d'alarmes de 

seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0203 

3. obstrucció en 
el llit fluïditzat 

  3. Inspecció de les 
canonades i catalitzador 

Reacció 

1. No entren 
reactiu 

1. Paralització 
del procés de 

fabricació 

1. Correcció de 
Cabal i pressió 
pel sistema de 

control 

1. Revisió dels equips de 
pretractament 

2. Condicions 
d'operació 

diferents a les 
òptimes 

 
2. Activació 

d'alarmes de 
seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0203 

Invers Refrigerant 

1. Augment de 
a temperatura 
de refrigeració 

1. Augment 
brusc de la 
temperatura 

1. Activació 
d'alarma de 
seguretat 

1. Aturada de la producció 

 
2. Runaway i 
reaccions no 

desitjades 

2. Activació de 
l'interlock 0201 

2 . Reparació equip 
refrigerant 

Més 

Cabal 

1. Augment de 
la temperatura i 

pressió 

1. Proporció no 
estequiomètrica 

1. Activació 
d'alarma de 
seguretat 

1. Revisió dels 
instruments de control 

2. Augment del 
cabal d'entrada 

2. Disminució del 
temps de 
residència 

2. Control de 
pressió i cabal 

2. Activació de l'interlock 
0203 

 
3. pèrdua 

d'eficàcia en la 
reacció 

3. Activació 
alarmes de 
seguretat 

 

Pressió 

1. Augment de 
temperatura 

1. pèrdua 
d'eficiència de la 

reacció 

1. Actuació del 
sistemes de 

control 

1. Revisió condicions dels 
equips al pretractament 

2. Augment en 
el cabal del 

reactiu 

2. Generació de 
productes no 

desitjats 

2. Activació 
alarmes de 
seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0201 

Temperatura 

1. Augment de 
la pressió 

1. pèrdua 
d'eficiència de la 

reacció 

1. Actuació del 
sistemes de 

control 

1. Revisió de l'equip 
refrigerant 

2. Insuficiència 
refrigeració 

2. Generació de 
productes no 

desitjats 

2. Activació 
alarmes de 
seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0201 
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5.6.2.4 Anàlisi HAZOP switch condensar 

Taula 5.8.- Llistat dels anàlisi HAZOP del swich condenser. 

Paraula 
Guia 

Desviació de 
la variable 

Possibles 
causes 

Conseqüència Resposta Acció 

No 

Cabal oli tèrmic 
cicle 1 

1. avaria de les 
bombes 

1. Nul·la separació 
de les 3 fases, gas, 

líquid i sòlid 

1. Control de 
cabal 

1. Verificar funcionament 
dels sensors 

2. Obstrucció en 
les canonades 

2. Augment de 
pressió en les 

canonades 

2. Activació 
d'alarmes de 

seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0203 

3. avaria de les 
vàlvules 

  3. Inspecció de les 
canonades 

Cabal oli tèrmic 
cicle 2 

1. avaria de les 
bombes 

1. No es recupera el 
PA 

1. Control de 
cabal 

1. Verificar funcionament 
dels sensors 

2. Obstrucció en 
les canonades 

2. Augment de 
pressió en les 

canonades 

2. Activació 
d'alarmes de 

seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0203 

3. avaria de les 
vàlvules 

  3. Inspecció de les 
canonades 

Més 

Cabal 
1. avaria en les 

vàlvules de 
control 

1. pèrdua d'eficàcia 
en la separació 

1. Alarmes de 
cabal elevat 

1. Obrir bombes cap al 
tanc pulmó i activació 

interlock 0203 

Temperatura 

1. Poca 
eficiència en els 
intercanviadors 

1. pèrdua d'eficàcia 
en la separació 

1. Actuació del 
sistemes de 

control 

1. Revisar cabals 
refrigerants 

2. Poca 
refrigeració al 

reactor 

2. Insuficient cabal de 
refrigeració 

2. Activació 
d'alarmes de 

seguretat 

2. Regulació cabals 
d'entrada 

3. Insuficient 
cabal d'oli 

tèrmic 

  3. Activació interlock 203 

Menys 

Cabal 

1. pèrdua de 
pressió en el 

bombeig 

1. Millor separació de 
les fases 

1. Modificació del 
cabal pel llaç de 

control 

1. Revisió dels 
instruments de control 

2. Obstrucció 
parcial de les 
canonades 

2. Variació en la 
temperatura de 

sortida del switch 

2. Activació 
d'alarmes de 

seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0201 

Pressió 

1. Disminució 
de temperatura 

1. pèrdua d'eficiència 
de la reacció 

1. Actuació del 
sistemes de 

control 

1. Revisió condicions 
dels equips al 
pretractament 

2. pèrdua en el 
cabal del reactiu 

2. Generació de 
productes no 

desitjats 

2. Activació 
alarmes de 
seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0201 

Temperatura 

1. Disminució 
de la pressió 

1. Disminució de la 
velocitat de reacció 

1. Actuació del 
sistemes de 

control 

1. Revisio de l'equip 
refrigerant 

2. Major cabal 
de refrigeració 

2. Generació de 
productes no 

desitjats 

2. Activació 
alarmes de 
seguretat 

2. Activació de l'interlock 
0201 

Invers Temperatura 

1. Error en la 
sincronització 

del 
temporitzador 

1. No assoliriem 
separar els productes 

en 3 fases 

1. Canvi de switch 
en operació 

1. Reset en el 
controlador 
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5.6.2.5 Anàlisi HAZOP decomposer 

Taula 5.9.- Llistat dels anàlisi HAZOP del decomposer. 

Paraula 
Guia 

Desviació de la 
variable 

Possibles 
causes 

Conseqüència Resposta Acció 

No Cabal 

1. Avaria en les 
bombes 1. Disminució del 

nivell al 
decomposer 

1. Activació bomba 
secundària 

1. Reparació de la 
bomba espatllada 2. Obstrucció en 

les canonades 

Més 

Cabal 
1. Avaria en les 

vàlvules de 
control 

1. Augment del 
nivell del tanc 

1. Activació del 
sensor de nivell alt 

1. Reparar vàlvules 
de control 

2. Activació 
interlock 0310 - 

Parada de bombes 
en assolir nivell 

màxim 

Temperatura 

1. Augment de 
la temperatura 

del corrent 
d'entrada 

1. Operació de 
l'equip a major 
temperatura 

1. Regulació 
corrent refrigerant 
pel llaç de control 

1. Verificar 
temperatura al tanc 

pulmó 2. Augment de 
la temperatura 
del refrigerant 

Nivell 
1. Regulació del 
cabal de sortida 
pel pròxim equip 

1. Augment del 
nivell 

1.Control del llaç 
de nivell 

1. Verificació 
actuació del llaç de 

control 

2. Assolir el nivell 
de l'equip màxim 

2. Activació 
sensors nivells alts 

2. Activació 
interlock 0310 

Menys 

Cabal 

1. pèrdua de 
potència de la 

bomba 

1. Disminució del 
nivell 

1. Obertura vàlvula 
de control de cabal 

1. Revisar bomba 
espatllada 

2. Obstrucció en 
les canonades 

2. Augment de 
pressió a les 
canonades 

2. Canvi en la 
bomba d'operació 

2. Verificar el 
sistema de control 

Temperatura 

1. Menor 
temperatura 

vapor refrigerant 1. Poca eficiència 
en el procés de 
deshidratació 

1. Actuació llaç de 
control, augment 

del cabal de vapor 

1. Verificació de la 
temperatura del 

vapor 

2. Disminució de 
la temperatura 

del corrent 
d'entrada 

2. Actuació del llaç 
de control, 

disminuint el cabal 
d'entrada 

2. Verificació 
temperatura al tanc 

pulmó 

Nivell 

1. Regulació del 
cabal de sortida 
pel próxim equip 

1. Disminució del 
nivell 

1. Actuació llaç de 
control de nivell 

1. Revisar bomba 
espatllada 

2. pèrdua de 
poténcia de la 

bomba 

2. Falta de cabal 
equips següents 

2. Canvi en la 
bomba d'operació 

2. Verificar el 
sistema de control 
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5.6.2.6 Anàlisi HAZOP columna 1 

Taula 5.10.- Llistat dels anàlisi HAZOP de la primera columna. 

Paraula 
Guia 

Desviació de 
la variable 

Possibles causes Conseqüència Resposta Acció 

No 

Cabal 

1. Avaria en la 
bomba 

1. No entra aliment 
a la columna 

1. Activació bomba 
secundària 

1. Reparació de la 
bomba espatllada 

2. Obstrucció en les 
canonades 

2. Augment de 
pressió a les 
canonades 

2. Funcionament de 
la columna a reflux 

total 

2. Verificar fuites 
en la canonada 

  3. Actuació del llaç 
de cabal 

3. Verificar 
correcte 

funcionament del 
sistema de control 

Reflux 
1. Condicions de la 

columna no 
correctes 

1. pèrdua 
d'eficiència en la 

separació de 
compostos 

1. Funcionament de 
la columna a reflux 

total 

1. Verificar set 
point de 

temperatures 

Més 

Cabal 

1. Fallo de les 
vàlvules de control 

1. pèrdua d'eficàcia 
en la separació dels 

compostos 

1. Regulació del 
cabal de sortida 

amb la vàlvula de 
control 

1. Revisió de  
vàlvules de control 

2. Fallo de las 
bombes 

2. Augment de caps 
i cues 

 

Temperatura 

1. Error en el 
sistema de control 
de l'intercanviador 

1. Possible 
volatilització dels 

components pesats 

1. Regulació de la 
temperatura en els 
corrents de reflux 

1. Verificar llaç de 
control de 

l'intercanviador 

2. Aigua refrigerant 
insuficient 

2. Reflux a 
temperatures 

diferents a les de 
disseny 

2. Regulació dels 
llaços de control 

2. Inspecció del 
sistema de 
refrigeració 

Pressió 

1. Augment de la 
temperatura 

1. pèrdua del buit 
en l'equip 

1. Control de nivell 
1. Revisió de 

vàlvules de control 

2. Augment del 
cabal d'entrada 

2. pèrdua d'eficàcia 
en la separació de 

la columna 

2. Alarma de 
temperatura màxima 

2. Activació 
interlock 0310 

  3. Disc de ruptura  

Menys 

Cabal 

1. pèrdua de 
potència de la 

bomba 

1. Disminució del 
nivell 

1. Obertura vàlvula 
de control de cabal 

1. Revisar bomba 
espatllada 

2. Obstrucció en les 
canonades 

2. Augment de 
pressió a les 
canonades 

2. Canvi en la 
bomba d'operació 

2. Verificar el 
sistema de control 

Temperatura 

1. Menor 
temperatura vapor 

refrigerant 

1. Afavoriment en el 
cabal líquid 
descendent 

1. Augment del 
vapor generat al 

reboiler 

1. Verificar 
funcionament de la 

columna 

2. Disminució de la 
temperatura del 
corrent d'entrada 

2. Disminució del 
cabal de vapor 

2. Disminució del 
cabal de reflux 

2. Revisar llaç de 
control 

intercanviador 

Pressió 
1. Disminució de la 

temperatura 

1. Disminució de 
l'eficàcia de 
separació 

1. Actuació llaç de 
control de pressió 

1. Verificar 
funcionament de la 

columna 2. Menor interacció 
gas/líquid 
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5.6.2.7 Anàlisi HAZOP columna 2 

Taula 5.11.- Llistat dels anàlisi HAZOP de la segona columna. 

Paraula 
Guia 

Desviació de 
la variable 

Possibles causes Conseqüència Resposta Acció 

No 

Cabal 

1. Avaria en la 
bomba 

1. No entra aliment 
a la columna 

1. Activació bomba 
secundària 

1. Reparació de la 
bomba espatllada 

2. Obstrucció en les 
canonades 

2. Augment de 
pressió a les 
canonades 

2. Funcionament de 
la columna a reflux 

total 

2. Verificar fuites 
en la canonada 

  3. Actuació del llaç 
de cabal 

3. Verificar 
correcte 

funcionament del 
sistema de control 

Reflux 
1. Condicions de la 

columna no 
correctes 

1. pèrdua 
d'eficiència en la 

separació de 
compostos 

1. Funcionament de 
la columna a reflux 

total 

1. Verificar set 
point de 

temperatures 

Més 

Cabal 

1. Fallo de les 
vàlvules de control 

1. pèrdua d'eficàcia 
en la separació dels 

compostos 

1. Regulació del 
cabal de sortida 

amb la vàlvula de 
control 

1. Revisió de  
vàlvules de control 

2. Fallo de las 
bombes 

2. Augment de caps 
i cues 

 

Temperatura 

1. Error en el 
sistema de control 
de l'intercanviador 

1. Possible 
volatilització dels 

components pesats 

1. Regulació de la 
temperatura en els 
corrents de reflux 

1. Verificar llaç de 
control de 

l'intercanviador 

2. Aigua refrigerant 
insuficient 

2. Reflux a 
temperatures 

diferents a les de 
disseny 

2. Regulació dels 
llaços de control 

2. Inspecció del 
sistema de 
refrigeració 

Pressió 

1. Augment de la 
temperatura 

1. pèrdua del buit 
en l'equip 

1. Control de nivell 
1. Revisió de 

vàlvules de control 

2. Augment del 
cabal d'entrada 

2. pèrdua d'eficàcia 
en la separació de 

la columna 

2. Alarma de 
temperatura màxima 

2. Activació 
interlock 0310 

  3. Disc de ruptura  

Menys 

Cabal 

1. pèrdua de 
potència de la 

bomba 

1. Disminució del 
nivell 

1. Obertura vàlvula 
de control de cabal 

1. Revisar bomba 
espatllada 

2. Obstrucció en les 
canonades 

2. Augment de 
pressió a les 
canonades 

2. Canvi en la 
bomba d'operació 

2. Verificar el 
sistema de control 

Temperatura 

1. Menor 
temperatura vapor 

refrigerant 

1. Afavoriment en el 
cabal líquid 
descendent 

1. Augment del 
vapor generat al 

reboiler 

1. Verificar 
funcionament de la 

columna 

2. Disminució de la 
temperatura del 
corrent d'entrada 

2. Disminució del 
cabal de vapor 

2. Disminució del 
cabal de reflux 

2. Revisar llaç de 
control 

intercanviador 

Pressió 
1. Disminució de la 

temperatura 

1. Disminució de 
l'eficàcia de 
separació 

1. Actuació llaç de 
control de pressió 

1. Verificar 
funcionament de la 

columna 2. Menor interacció 
gas/líquid 
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5.6.3 Procediments d’actuació 

En aquest apartat es descriuran els requisits mínims per l’activació del PEI i les 

normes generals que s’han d’emprar en cas d’emergència, tenint en compte principalment 

els següents problemes: 

➢ Incendi 

➢ Explosió 

➢ Fuita 

➢ Abocament incontrolat de productes perillosos 

5.6.4 Direcció d’emergència 

S’estableix una jerarquia d’operació durant els accidents que no es podrà saltar en 

cap moment. Tots els treballadors han d’obeir les directrius del personal immediatament per 

sobre en jerarquia, prevalent aquells mètodes d’actuació descrits per la persona present al 

lloc de l’accident que tingui major jerarquia en situació d’emergència.  A continuació, es 

detalla una llista jeràrquica en situació d’emergència.  

1) Bombers 

2) Cap de Seguretat i Medi Ambient 

3) Tècnics de seguretat i medi ambient 

4) Operaris 

5) Analistes 

6) La resta de treballadors 

5.6.5 Interfase amb el pla d’emergència exterior 

Es defineixen diferents grups de treballadors amb una jerarquia interna que sigui 

l’ordre establert a l’aparat de “Direcció de la emergència”. 

1) Cap 

2) Tècnic 

3) Operari 

4) Analista 

5) La resta de treballadors 

 

5.6.6 Fi de l’emergència 

En el moment en que l’accident sigui controlat completament, es passarà a 

comprovar que no existeix cap tipus de perill derivat del accident i s’avaluaran els danys per 

fer una primera pressa de contacte amb les instal·lacions accidentades. 
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Posteriorment es passarà a informar al personal de la planta i a tots aquells que es 

trobin a l’interior de les instal·lacions, de que ja no existeix cap perill que pugui posar en risc 

la seva vida. El missatge d’informació es realitzarà per megafonia, de manera clara i 

concisa, i es repetirà varies vegades per tal d’assegurar que ha quedat clar i que totes les 

persones presents al recinte han compres que el risc ha finalitzat. 

A continuació s’iniciarà un protocol de “Finalització de l’emergència” al que 

s’especifica completament i pas a pas, totes les accions que s’han de realitzar per assegurar 

que tot torni a la normalitat i el personal als seus llocs de treball, en els quals hauran de 

realitzar un informe ràpid de danys en els seus llocs de treball habituals i enviar-lo al 

Coordinador de Seguretat i Medi Ambient de la planta. 

 

5.6.7 Inventari de mitjans disponibles 

Una vegada s’han construït totes les instal·lacions de la planta, es realitzarà una 

llista exhaustiva de tots els recursos materials i humans dels que l’empresa disposa. Així 

com dels que disposin les empreses colindants i un registre dels pactes d’actuació 

establerts entre aquestes empreses per poder ajudar-se entre elles en cas de d’emergència.  

És important arribar a acords que deixin clar qui i com deuen col·laborar segons 

l’emergència en qüestió, ja que en una situació de perill, la rapidesa de l’actuació i els 

procediments per eliminar-la de manera correcta i ràpidament, són fonamentals.  

 

5.6.8 Manteniment de la operativitat 

Durant tot l’any laboral, es realitzaran jornades de formació continues dels 

treballadors, en les que se’ls posarà en coneixement d’un conjunt de programes d’actuació 

en diferents situacions, així com ensinistrament i protocols de mando segons la 

responsabilitat específiques de cadascun dels treballadors seguint la jerarquia establerta, 

revisions periòdiques dels equips, exercicis de simulació, etc. 

En definitiva, totes les accions necessàries per a que el Pla d’Emergència Interior 

estigui sempre completament operatiu. Aquest es redactarà en diferents metodologies i 

estarà a disposició de tots els treballadors en qualsevol moment.  

Tot seguit, s’expliquen les dues fases diferenciades del Pla d’Emergència Interior. 

Fase 1: 

➢ Informació als treballadors. 
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➢ Formació específica a aquells treballadors als que se les assigni alguna 

responsabilitat concreta. 

➢ Documentació escrita: follets, cartells indicadors, manuals, fitxes d’actuació, 

etc. 

Fase 2: 

➢ Revisió dels procediments. 

➢ Revisió de la organització. 

➢ Revisió dels simuladors realitzats. 

➢ Mitjans de protecció. 

➢ Posada al dia periòdica. 
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5.7 PREVENCIÓ  

La detecció i prevenció dels riscos que poden sorgir en una activitat determinada 

poden fer que les conseqüències negatives es minimitzin. El Reial Decret 486/1997, del 14 

d’abril, i el Reial Decret 2177/2004, del 12 de novembre, estableixen les Disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, és primordial proporcionar i procurar que la 

seguretat a la planta sigui la millor possible mitjançant la formació periòdica, revisant i fent 

renovacions de les instruccions per que s’inclogui tota la normativa vigent, per poder 

garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats que es duen a terme a la planta. 

 

5.7.1 Obligacions de l’empresari 

L’empresari esta obligat a adoptar les mesures necessàries per a que la utilització 

dels llocs de treball no originin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, per si 

no fos possible, amb l’objectiu de que els riscos es minimitzin, com s’estableix al capítol II 

del Reial Decret 486/1997. 

Els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes establertes a la 

normativa vigent, esmentada anteriorment, pel que fa referència a les condicions 

constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització de les instal·lacions de servei o 

protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i llocs de descans, i 

materials i llocs de primers auxilis.  

 

5.7.2 Condicions constructives 

Amb l’objectiu de preveure els perills de patir caigudes, xocs o cops contra objectes 

i enfonsaments o caigudes de materials sobre el personal, s’ha d’establir un disseny i unes 

característiques constructives concretes que eviten o minimitzin la presència de riscos en 

el lloc de treball. Així com també s’han de facilitar el control de les situacions d’emergència, 

en especial en cas d’incendi, i possibilitat, quan sigui necessari, la ràpida i segura evacuació 

dels treballadors. Els requisits obligatoris dels que s’ha de disposar s’expliquen a 

continuació. 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-182 de 5-246 

 

5.7.2.1 Seguretat estructural 

Els edificis que formen la planta han de tenir una estructura i solidesa apropiada al 

tipus d’activitat que es dona a les instal·lacions. Per les condicions d’ús previstes, tots els 

seus elements estructurals o de servei inclosos a les plataformes de treball han de: 

➢ Tenir la solidesa i la resistència necessària per suportar les càrregues o 

esforços als que seran sotmesos.  

➢ Disposar d’una sistema d’alarmes, subjecció o suport que asseguri estabilitat 

del objecte en qüestió. 

Queda, totalment, prohibit sobrecarregar els elements citats anteriorment. L’accés a 

teulades o cobertes que no ofereixin garanties de resistència només podran ser autoritzats 

quan es proporcionin els equips necessaris per a que el personal pugui realitzar la seva 

feina de manera segura.  

 

5.7.2.2 Espais de treball i zones perilloses 

Les dimensions de les instal·lacions de treball han de permetre que els treballadors 

realitzin les seves tasques sense cap mena de risc per a la seguretat i la salut del personal 

en condicions ergonòmiques acceptables. Tot seguit, es detallen les dimensions mínimes. 

➢ 3 m d’alçada des de la terra fins al sostre. Per a locals comercials, de servei, 

oficines i despatxos l’alçada es pot reduir a 2.5 m. 

➢ 2 m2 de superfície lliure per treballador. 

➢ 10 m3, no ocupats, per treballador.  

La separació entre els elements materials existents al lloc de treball ha de ser 

suficient per a que els treballadors puguin realitzar la seva tasca en condicions de seguretat, 

salut i benestar.  

Quan per raons inherents al lloc de treball, l’espai lliure disponible no permeti que 

els treballadors tinguin la llibertat de moviment per desenvolupar la seva activitat 

corresponent, aquest ha de disposar d’un espai addicional suficient a les seves proximitats 

del lloc de treball. 

S’han d’aplicar les mesures necessàries per a la protecció del personal autoritzat a 

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

elements agressius. Així mateix, s’ha de disposar d’un sistema que impedeix que els 

treballadors no autoritzats puguin accedir a aquestes zones.  
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Les zones d’accés restringit han d’estar clarament senyalitzades per evitar l’accés 

del personal no autoritzat.  

 

5.7.2.3 Sols, obertures, desnivells i baranes 

Els sòls dels llocs de treball han de ser fixos, estables i no relliscosos, sense cap 

mena de irregularitat ni pendents perilloses. Les obertures o desnivells que suposin un risc 

de caigudes del personal s’han de protegir mitjançant baranes o altre sistemes de protecció 

de seguretat equivalent on aquestes hagin de tenir parts mòbils per a quan sigui necessari 

disposar d’accés a la obertura. Aquestes, particularment, s’han de protegir com s’indica tot 

seguit. 

➢ Les obertures als sòls. 

➢ Les obertures a les parets, sempre que la seva situació i dimensió suposi risc 

de caiguda al personal i les plataformes, molls o estructures similars. La 

protecció no és obligatòria si la caiguda és inferior a 2 m.  

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

costats han de tenir un passamans i una alçada mínima de 90 cm. Si 

l’amplada de l’escala és major a 1.2 m; si es menor, però ambdós estan 

tancats, al menys un ha de portar passamans. 

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

disposar d’una protecció que impedeixi el pas o relliscament per sota de les mateixes o 

caiguda d’objectes sobre persones.  

 

5.7.2.4 Envans, finestres i vanos 

Els envans transparents o translúcids i, especialment, els envans envidrats situats 

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

senyalitzats i fabricats amb materials segurs, o bé estar separats d’aquests llocs i vires, per 

impedir que el personal pugui colpejar-se o lesionar-se en cas de trencament.  

Els treballadors han de poder realitzar de manera segura les operacions d’obertura, 

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

Quan estiguin obertes, no s’han de col·locar de manera que puguin constituir un risc pel 

personal.  

Les finestres i obertures de il·luminació han de netejar-se sense ris pels treballadors 

que realitzin aquesta tasca o pels que es trobin a l’edifici i les seves proximitats. Per aquest 
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motiu, han d’estar dotats dels dispositius necessaris o haver sigut projectats integrants els 

sistemes de neteja. 

 

5.7.2.5 Vies de circulació 

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

els locals com a l’interior d’aquests, incloses portes, passadissos, escales, escales fixes, 

rampes i molls de càrrega, han de poder utilitzar-se conforme el seu ús previst, de manera 

fàcil i amb una total seguretat pels vianants o vehicles que circulin per elles i pel personal 

que treballi a les seves proximitats. 

A efectes del que s’ha disposat anteriorment, el número, situació, dimensió i 

condicions constructives de les vies de circulació de persones o de materials han d’adaptar-

se al nombre potencial d’usuaris i a les característiques de l’activitat i el lloc de treball. 

En el cas dels molls i les rampes de càrrega s’haurà de tenir especial compte la 

dimensió de les càrregues transportades. 

L’amplada mínima de les portes exteriors i dels passadissos seran de 80 cm i de 1 

m, respectivament.  

Pel que fa a les vies de circulació, han de permetre el pas simultani amb una 

separació de seguretat suficient. Aquestes vies, han de passar a una distància suficient de 

les portes, portes de mida gran, zones de circulació de vianants, passadissos i escales. 

Els molls de càrrega han de tenir al menys una sortida, o un en cada extrem quan 

tinguin una gran longitud i sigui tècnicament possible. Sempre i quan sigui necessari per 

garantir la seguretat dels treballadors, el traçat de les vies de circulació hauran d’estar 

clarament senyalitzats. 

 

5.7.2.6 Portes 

Dins de la planta hi ha diversos tipus de portes, segons del tipus que siguin calen 

diferents mesures de prevenció que cal prendre per evitar accidents, es recullen a 

continuació.  

➢ Les portes transparents han d’estar senyalitzades a la altura de la vista. Les 

superfícies transparents o translúcides de les portes que no siguin materials 

de seguretat han de protegir-se contra la ruptura quan aquesta suposi un 

perill pel personal.  
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➢ Les portes vaivé han de tenir part o ser totalment transparents per tenir 

visibilitat de la zona a la que s’accedeix. 

➢ Les portes corredisses han de tenir un sistema de seguretat que impedeixi 

que es surtin dels carrils i caiguin. 

➢ Les portes que s’obrin cap a dalt han d’estar dotades d’un sistema de 

seguretat que impedeixi la seva caiguda. 

➢ Les portes mecàniques han de funcionar sense risc pel personal, han de tenir 

dispositius de parada d’emergència de fàcil identificació i accés, i s’han de 

poder obrir-se manualment excepte quan s’obrin automàticament, en cas 

d’averia del sistema. 

➢ Les portes d’accés a les escales no es poden obrir directament sobre els 

esglaons, sinó sobre plataformes d’amplada com a mínim igual a la dels 

esglaons. 

➢ Les portes destinades bàsicament a la circulació de vehicles han de poder 

ser utilitzades per vianants sense que suposin un risc per la seva seguretat 

o bé, disposar de portes destinades a això, directes i clarament senyalitzades 

a prop. 

 

5.7.2.7 Rampes, escales fixes i de servei 

Els paviments, les rampes, escales i plataformes de feina han de ser de materials 

no lliscants o disposaran d’elements antilliscants.  

Les rampes han de tenir una pendent màxima del 12% quan la seva longitud sigui 

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

cassos. 

A les escales o plataformes amb paviments perforats, la cobertura màxima dels 

intersticis ha de ser de 8 mm. Les escales han de tenir una amplada mínima de 1 m, excepte 

a les de servei, que han de ser de 55 cm.  

Els esglaons de les escales han de tenir les mateixes dimensions. Es prohibeixen 

les escales de cargol, excepte si son de servei. Els esglaons de les escales que no siguin 

de servei han de tenir una petjada de entre 23 a 36 cm, i una contrapetjada de entre 13 i 20 

cm. Per altre banda, els de les que són de servei han de tenir una petjada mínima de 15 cm 

i una contrapetjada de 25 cm. 

L’alçada màxima entre els descansos de les escales han de ser de 3.7 m. La 

profunditat dels descansos entremitjos, mesurada en direcció a l’escala, no han de ser 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-186 de 5-246 

 

menors que la meitat de l’amplada d’aquest, ni de 1 m. L’espai lliure vertical des dels 

esglaons no serà inferior a 2.2 m. 

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

i dispositius necessaris per garantir la seguretat del personal que les utilitzi. Els seus 

dispositius de parada d’emergència seran fàcilment identificables i accessibles. 

 

5.7.2.8 Escales fixes 

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

entre els esglaons de 30 cm. 

A les escales fixes la distància entre la part davantera dels esglaons i la paret més 

pròxima al costat de l’ascensor ha de ser, mínim, de 75 cm. La distància mínima entre la 

part posterior dels esglaons i l’objecte més pròxim serà de 16 cm. Ha d’haver un espai lliure 

de 40 cm als dos costats de l’eix de l’escala sinó esta prevista de gàbies o altres dispositius 

equivalents. 

Quan el pas des del tram final  d’una escala fixa fins a la superfície a la que es desitja 

accedir suposi un risc de caiguda per mancança de suports, la barana o lateral de l’escala 

es prolongarà al menys 1 m per sobre de l’últim esglaó o es prendran mesures alternatives 

que proporcionin una seguretat equivalent. 

Les escales fixes que tinguin una alçada superior a 4 m disposaran al menys a partir 

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

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

aquesta protecció. 

 

5.7.2.9 Escales de mà 

Les escales de mà han de tenir resistència i els elements de suport i subjecció 

necessaris per la seva utilització a les condicions requerides sense que suposin un risc de 

caiguda, de trencament o de desplaçament de les mateixes. 

Concretament, les escales tisora disposen d’elements de seguretat que impedeixen 

la seva obertura al ser utilitzades. 

Les escales de mà s’utilitzen de manera i amb les limitacions establertes pel 

fabricant. No s’utilitzen escales de mà, i en particular, escales de més de 5 m de longitud, 

si no es te garanties de la seva resistència. Queda totalment prohibit l’ús d’escales de mà 

de construcció improvisada. 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-187 de 5-246 

 

Abans de que s’utilitzi una escala de mà s’ha d’assegurar la seva estabilitat. La base 

de l’escala ha de queda sòlidament assentada. En cas d’escales simples, la part superior 

ha de subjectar, si es necessari, al paràmetre sobre el que es suporta i quan aquest no 

permeti un suport estable es subjectarà al mateix amb una brida o altres dispositius 

equivalents. 

Les escales de mà simples es col·loquen, sempre que sigui possible, formant un 

angle d’aproximadament 75º amb la horitzontal. Quan s’utilitzin per accedir a un lloc elevat, 

les seves travesses han de prolongar-se, com a mínim, per d’amunt d’aquesta.  

L’ascens, descens i els treballs a les escales es realitzen en front de les mateixes. 

Els treballs a més de 3.5 m d’alçada, des del punt d’operació al sòl, que requereixen 

moviments o esforços perillosos per l’estabilitat del treballador, només es realitzaran si 

s’utilitzen un cinturó de seguretat o s’adoptin altres mesures de protecció alternatives. 

Es prohibeix el transport i la manipulació de càrregues per o des de les escales de 

mà quan pel seu pes o dimensió poden comprometre la seguretat del treballador. 

Les escales de mà no s’utilitzaran per dos o més persones simultàniament. 

Les escales de mà es revisaran periòdicament. Es prohibeix la utilització d’escales 

de fusta pintades per la dificultat que suposa per la detecció dels seus possibles defectes. 

 

5.7.2.10 Vies i sortides d’evacuació 

Les vies de sortida i evacuació, així com les vies de circulació i les portes que donen 

accés a elles s’ajustaran al dispositiu a la seva forma específica. En tot cas, i fora de 

disposicions específiques de la normativa citada, aquestes vies i sortides han de satisfer 

les condicions que s’estableixen els punts d’aquest apartat.  

➢ Les vies i sortides d’evacuació han de romandre expedides i desembocar 

com més directament possible a l’exterior o en una zona de seguretat. 

➢ En cas de perill, el personal ha de poder evacuar tots els llocs de treball 

ràpidament i en condicions de màxima seguretat. 

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

dependrà de l’ús, dels equips i de les dimensions dels llocs de treball, així 

com el nombre màxim de persones que poden estar presents. 

➢ Les portes d’emergència han de poder obrir-se cap a l’exterior i no han 

d’estar tancades, de manera que qualsevol persona que necessiti utilitzar-

les en cas d’emergència pugui obrir-les fàcilment i immediatament. Estaran 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-188 de 5-246 

 

prohibides les portes específicament d’emergència o que siguin corredisses 

o giratòries. 

➢ Les portes situades als recorreguts de les vies d’evacuació han d’estar 

senyalitzades de manera adequada. S’ha de poder obrir en qualsevol 

moment des de l’interior sense ajuda especial. 

➢ Quan els llocs de treball estan ocupats les portes s’han de poder obrir. 

➢ Les vies i sortides específiques d’evacuació s’han de senyalitzar conforme al 

Reial Decret 485/1995, del 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes de 

senyalització de seguretat i salut al treball. Aquesta senyalització s’ha de fixar 

als llocs adequats i ser de durada.  

➢ Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació que donen 

accés a elles, no han d’estar obstruïdes per cap objecte de manera que 

puguin utilitzar-se en qualsevol moment. 

➢ Les portes d’emergència no s’han de tancar amb clau. 

➢ En cas d’averia de la il·luminació, les vies i sortides d’evacuació que 

requereixen d’il·luminació han d’estar equipades amb la il·luminació de 

seguretat de suficient intensitat. 

 

5.7.2.11 Condicions de protecció contra incendis 

Els llocs de treball han d’ajustar-se al que disposa la normativa vigent que resulti de 

l’aplicació sobre les condicions de protecció contra incendis. En qualsevol cas, aquests han 

de satisfer les següents condicions: 

➢ Segons les dimensions i l’ús dels edificis i equips, les característiques 

físiques i químiques de les substàncies existents, així com del nombre màxim 

de persones que poden estar presents, els llocs de treball han d’estar 

equipats amb dispositius per combatre incendis i en el cas de necessitat, 

detectors d’incendis i sistemes d’alarma. 

➢ Els dispositius no automàtics per combatre incendis han de ser fàcilment 

accessibles i manipulables. La senyalització corresponent a aquests 

dispositius es pot trobar descrita al Reial Decret 485/1997, del 4 d’abril del 

2007 sobre les Disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut al 

treball. La senyalització ha de trobar-se al llocs adequats i de manera 

permanent.  
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5.7.2.12 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ha d’ajustar al que disposa la normativa 

vigent. En tot cas, i fora de perill de disposicions específiques, aquesta instal·lació ha de 

satisfer les condicions que es detallen tot seguint. 

➢ La instal·lació elèctrica no ha de comportar riscos d’incendi o explosió. Els 

treballadors han d’estar degudament protegits contra els riscos d’accidents 

causats per contactes directes o indirectes. 

➢ La instal·lació elèctrica i els dispositius de protecció han de tenir en compte 

la tensió, els factors externs condicionants i la competència del personal que 

tingui accés a aquesta part de les instal·lacions. 

5.7.2.13 Minusvàlids 

Els llocs de treball i, concretament, les portes, vies de circulació, escales , serveis 

higiènics i llocs de treball, utilitzats u ocupats per treballadors minusvàlids, han d’estar 

condicionats per a que puguin treballar.  

 

5.7.3 Ordre, neteja i manteniment  

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

sortides i les vies de circulació previstes per l’evacuació en cassos d’emergència, han 

d’estar lliures d’obstacles, de manera que sigui possible utilitzar-les sense dificultats en 

qualsevol moment. 

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

instal·lacions, han de netejar-se periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-

los en tot moment en condicions higièniques adequades. Les característiques dels sòls, 

sostres i parets han de facilitar la neteja i manteniment. S’eliminaran amb rapidesa deixalles, 

les taques de grassa, els residus de substàncies perilloses i la resta de productes residuals 

que puguin originar accidents o contaminar l’ambient de treball. 

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

personal que les efectuen i per altres, realitzant-se al moment, de manera i amb els mitjans 

adequats.  

Les instal·lacions han de ser objecte de manteniment periòdic, de manera que les 

seves condicions de funcionament satisferen sempre les especificacions del projecte, 

esmenant-se  amb rapidesa les deficiències que puguin afecta a la seguretat i la salut dels 

treballadors. Si s’utilitza una instal·lació, s’ha de mantenir en bon estat de funcionament i 

un sistema de control ha de indicar tota averia, sempre que sigui necessari, per la salut dels 
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treballadors. En cas de les instal·lacions de protecció, el manteniment ha d’incloure el 

control de funcionament.  

 

5.7.4 Condicions ambientals al lloc de treball 

L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar cap 

risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. Aquestes condicions ambientals i 

termohigromètriques dels llocs de treball han d’ajustar-se a l’establert a continuació. 

L’exposició a agents físics, químics i biològics del ambient de treball es regirà pel 

que es disposa a la normativa vigent específica. 

Les condicions ambientes del llocs de treball no ha de constituir una font 

d’incomoditat o molèstia pel personal, sempre que sigui possible. En conseqüència, s’han 

d’evitar la temperatures i la humitat extrema, els canvis bruscos de temperatura, les corrents 

d’aire molestes, els olors desagradables, la irradiació excessiva i, concretament, la radiació 

solar a través d finestres, llums o envans envidrats.  

A les instal·lacions tancades han de complir-se les següents condicions: 

➢ La temperatura dels llocs de treball on es realitzen feines sedentàries 

(oficines, etc.) han d’estar entre els 17 o 27ºC. 

➢ La temperatura dels llocs de treball on es realitzin treballs lleugers han 

d’estar entre els 14 i els 25ºC. 

➢ La humitat relativa ha de trobar-se entre el 30 i el 70%, excepte als llocs de 

treball on existeixi risc per electricitat estàtica, en els que el límit inferior serà 

del 50%. 

➢ Els treballadors no han d’estar exposats freqüentment o continuada a 

corrents d’aire de velocitat que excedeixi els següents límits: 

- Treballs en ambients no calorosos: 0.25 m/s. 

- Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0.5 m/s. 

- Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0.75 m/s. 

Aquests límits no s’aplicaran a corrents d’aire expressament utilitzades per 

evitar l’estrès en exposicions intenses al calor, ni a les corrents d’aire 

acondicionat, per les que el límit serà de 0.25 m/s al el cas de treballs 

sedentaris i 0.35 m/s al cas de la resta de casos.  

➢ Sense prejudici de la disposició relacionada amb la ventilació de determinats 

locals al Reial Decret 1618/1980, del 4 de juliol, pel que s’aprova el 
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Reglament de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària, la 

renovació mínima de l’aire dels locals de treball, serà de 30 m3 d’aire net per 

hora i treballador, en cas dels treballadors sedentaris en ambients no 

calorosos ni contaminats per fum i tabac i de 50 m3, a la resta, amb la finalitat 

d’evitar l’ambient viciat i els olors desagradables. 

➢ Els sistema de ventilació emprat i la distribució de les entrades de l’aire net i 

sortida d’aire viciat, han d’assegurar una efectiva renovació de l’aire local de 

treball. 

Els efectes de l’aplicació del que s’estableix anteriorment s’han de tenir en compte 

les limitacions o condicionats que puguin imposar, en cadascun dels cassos, les 

característiques particulars del propi lloc de treball, dels processos i operacions que es 

desenvolupin en ell i del clima de la zona a la que esta ubicada la instal·lació. En qualsevol 

cas, l’aïllament tèrmica dels locals tancats s’ha d’adequar a les condicions climàtiques 

pròpies del lloc.  

Els llocs de treball a l’aire lliure i als locals de treball que, per l’activitat que es 

desenvolupa, no puguin quedar tancats, han de prendre mesures per a que el personal 

pugui protegir-se, a la mesura de lo possible, de les inclemències del temps.  

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

guàrdia, dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis han de 

respondre a l’ús específic d’aquests locals i ajustar-se a la normativa vigent.  

 

5.7.5 Il·luminació als llocs de treball 

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

les condicions visuals adequades per poder circular pels mateixos i desenvolupar les seves 

activitats, sense que suposi un risc per la seva seguretat i salut. 

La il·luminació de cadascuna de les zones o part del lloc de treball ha d’adaptar-se 

a les característiques de l’activitat que s’efectuarà en ella, tenint en compte que: 

➢ Els riscos per la seguretat i la salut del personal depenen de les condicions 

de visibilitat. 

➢ Les exigències visuals de les feines desenvolupades. 

Sempre que sigui possible, els llocs de treball han de tenir una il·luminació natural, 

que ha de complementar-se amb il·luminació artificial quan la natural, per si sola no 

garanteixi les condicions de visibilitat adequades. En aquets cassos, s’ha d’utilitzar 
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preferentment la il·luminació artificial general, complementada, a la vegada amb una 

localitzada quan les zones concretes es requereixen nivells de il·luminació elevats. 

Els nivells mínims de il·luminació dels llocs de treball seran els establerts a la taula 

que es troba a continuació. 

Taula 5.aaa.- Nivells mínims d’il·luminació dels llocs de treball. 

Zona Tasques Nivell mínim d'il·luminació 

Zones on s'exerceixen tasques amb: 

Baixes exigències visuals 100 

Exigències visuals moderades 200 

Exigències visuals elevades 500 

Exigències visuals molt elevades 1000 

Àrees o locals d'ús ocasionals   50 

Àrees o locals d'ús habitual   100 

Vies de circulació d'ús ocasional   25 

Vies de circulació d'ús habitual   50 

 

Els nivells mínims s’han de duplicar quan concorren les següents circumstàncies: 

➢ A les àrees o locals d’ús general i a les vies de circulació, quan per les seves 

característiques, estat o ocupació, hi hagi riscos apreciables de caigudes, 

xocs o altres accidents. 

➢ A les zones on s’efectuïn tasques, quan un error d’apreciació visual durant 

la realització de les mateixes pugui disposar un perill pel treballador que les 

executa o per altres o quan el contrast de luminàncies o de color entre 

l’objecte a visualitzar i el fons sobre el qual es troba sigui molt fiable. 

No obstant al que s’ha comentat anteriorment, els límits no seran aplicables en 

aquelles activitats on la naturalesa ho impedeixi. 

La il·luminació als llocs de treball ha de complir, a més, pel que fa a la seva 

distribució i altres característiques, les següents condicions: 

➢ La distribució dels nivells d’il·luminació serà el més uniforme possible. 

➢ S’ha de procurar mantenir uns nivells i contrastos de luminescència adequats 

a les exigències visuals de la tasca, evitant variacions brusques de 

luminància dins la zona d’operació i entre aquestes i els seus voltats.  

➢ No s’utilitzaran sistemes o fonts de llum que perjudiquin la percepció dels 

contrastos, de la profunditat o de la distància entre objectes a la zona de 
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treball, que produeixin una impressió visual d’intermitència o que puguin 

donar lloc a efectes estroboscòpics.  

Els llocs de treball, o part d’aquests, en els que una fallada de la il·luminació normal 

suposi un risc per a la seguretat del personal s’ha de disposar d’un enlluernat d’emergència, 

d’evacuació i seguretat. 

Els sistemes d’il·luminació utilitzats no han d’originar riscos elèctrics, d’incendi o 

d’explosió, complint el que disposa la normativa vigent per aquests cassos.  

 

5.7.6 Serveis higiènics i llocs de descans 

Als llocs de treball s’han de complir les següents disposicions: 

➢ Aigua potable: Als llocs de treball disposaran d’aigua en quantitat suficient i 

fàcilment accessible. S’evitarà tota circumstància que possibiliti la 

contaminació de l’aigua potable. A les fonts d’aigua s’indicarà si és o no 

potable, sempre que puguin existir dubtes al respecte.  

➢ Vestuaris, dutxes, lavabos i retretes: Els llocs de treball han de disposar de 

vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba especial per la feina i no 

se’ls pugui demanar, per raons de salut o decoro, que es puguin canviar en 

unes altres dependències. 

Els vestuaris han d’estar previstos de seient i armaris o taquilles individuals 

amb clau, que tindran la capacitat suficient per guarda la roba i el calçat. Les 

taquilles per la roba de treball i de carrer estaran separades, quan sigui 

necessari per l’estat de contaminació, brutícia o humitat de la roba de treball. 

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

penjadors o armaris per col·locar la seva roba. 

Els llocs de treball han de disposar, a les proximitats dels punts de treball i 

els vestuaris, de locals de neteja personal amb miralls, lavabos amb aigua 

corrent, calent si es necessari, sabó i tovalloles individuals o un altre sistema 

d’assecament amb garanties higièniques. Han de disposar, a més a més, de 

dutxes d’aigua corrent, calent i freda, quan es realitzin habitualment treballs 

bruts, contaminants o que originin elevada sudoració. En aquests casos, es 

subministraran als treballadors els mitjans especials de neteja que siguin 

necessaris.  

Si els locals de neteja personal i els vestuaris es troben preparats, la 

comunicació entre ambdós ha de ser fàcil. 
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Els llocs de treball han de disposar de retretes, amb lavabos, situats a les 

proximitats dels llocs de treball, dels locals de treball, dels vestuaris i dels 

locals de neteja personal, quan no estiguin integrats. Els retretes disposaran 

de descarrega automàtica d’aigua i paper higiènic. Als que utilitzin les dones, 

s’ha d’instal·lar recipients especials i tancats. Les cabines estaran provistes 

de portes amb tancament interior. 

Les dimensions dels vestuaris, dels locals d’higiene, així com de les 

respectives dotacions de seients, taquilles, penjadors, lavabos, dutxes i 

retretes, han de permetre l’ús d’aquests equips e instal·lacions si dificulta o 

molesta, tenint en compte en cadascun dels cassos el nombre de 

treballadors que els utilitzin de manera simultània.  

Els locals, instal·lacions i equips que es mencionen anteriorment al punt 

anterior han de ser de fàcil accés, adequats per l’ús i les característiques 

constructives que faciliten la seva neteja. 

Els vestuaris, locals de higiene i retretes han d’estar separats per homes i 

dones o si no s’ha de preveure un ús separat dels mateixos. No s’utilitzaran 

per usos diferents del pels que es troben destinats. 

➢ Locals de descans: Quan la seguretat o la salut dels treballadors ho exigeixi, 

aquests disposaran d’un local de descans de fàcil accés. Les dimensions 

d’aquests locals i la seva dotació de taules i seients amb suport han de ser 

suficient pel nombre de treballadors que han de utilitzar-los simultàniament.  

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

possibilitat de descansar estirades a les condicions adequades.  

Els llocs de treball on aquest s’interrompi de manera irregular i freqüent, 

disposaran d’espais on els treballadors puguin romandre durant aquestes 

interrupcions, si la seva presència durant les mateixes pràctiques a la zona 

de treball suposi un risc per la seva seguretat o per a la d’altres.  

Tant a les zones de descans com als espais mencionats al punt anterior han 

d’adaptar-se a les mesures adequades per la protecció dels no fumadors 

contra les molèsties originades pel fum del tabac. 

Quan existeixin dormitoris als llocs de treball, han de tenir les condicions de 

seguretat i salut exigides pels llocs de treball al Reial Decret 486/1997 i 

permetre el descans del treballador adequat.  

➢ Locals provisionals i treballs al aire lliure: Als treballs a l’aire lliure, quan la 

seguretat o la salut dels treballadors ho exigeix, han de disposar d’un local 

de fàcil accés. 
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Als treballs a l’aire lliure on existeixi la impossibilitat de tornar cada dia al seu 

domicili disposaran a uns locals adequats destinats a dormitoris i menjadors. 

Els dormitoris i menjadors han de reunir les condicions necessàries de 

seguretat i salut, així com permetre el descans i la alimentació dels 

treballadors en condicions adequades.  

 

5.7.7 Informació als treballadors 

L’empresari ha de garantir que els treballadors i els seus representats rebin la 

informació adequada sobre les mesures de prevenció i protecció dels risc originats als 

espais de treball que s’hagin d’adaptar seguint la normativa vigent determinada en 

cadascun dels cassos com s’ha exposat en aquest capítol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-196 de 5-246 

 

5.8 SENYALITZACIÓ 

La senyalització és un element imprescindible a les instal·lacions industrials, el seu 

objectiu és evitar accidents i prevenir el risc de que aquets es produeixin.  

Al Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, estableix les Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut al treball. S’estableix la descripció física, tant 

de color com de forma, de les senyals necessàries per informar de manera ràpida, clara i 

sense ambigüitat, a totes les persones que es trobin a l’interior de les instal·lacions.  

L’elecció del tipus de senyal, el nombre, la localització o dispositius de senyalització 

que s’han d’utilitzar a cada cas, es realitzarà de manera que la senyalització resulti el més 

eficaç possible, tenint presents els factors que es troben tot seguit. 

➢ Característiques de la senyal. 

➢ Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 

➢ La extensió de la zona a cobrir. 

➢ El nombre de treballadors afectats. 

A més a més, la instal·lació de diverses senyals al mateix emplaçament, no ha 

d’entrar en contradiccions que provoquin ambigüitat a la informació que es desitja 

transmetre, sent la senyal que avisi del perill més problemàtic la que prevaler sobre la resta, 

podent incús obviar la resta de senyals, si això condueix a una bona interpretació de la 

informació.  

  

5.8.1 Definicions 

La senyalització de seguretat i salut al treball, referida a una activitat o situació 

determinada, proporciona les indicacions o obligacions relatives a la seguretat i la salut al 

treball mitjançant una senyal en formal de panell, color, senyal lluminosa o acústica, 

comunicació verbal o una senyal gestual, segons procedeixi a cada cas. Tot seguit, es 

defineixen cadascun dels tipus de senyals que es poden trobar a la planta. 

➢ Senyal de prohibició: prohibeix el comportament capaç de provocar perill. 

➢ Senyal d’advertència: alerta d’un risc o perill. 

➢ Senyal d’obligació: obliga a un determinat comportament. 

➢ Senyal de salvament o d’auxili: proporciona indicacions relatives a les 

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

➢ Senyal indicativa: proporciona indicacions diferents a les mencionades 

anteriorment. 
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➢ Senyal en forma de panell: proporciona determinada informació mitjançant 

una combinació de geometries, colors i pictogrames. Ha d’estar ben 

il·luminada per poder distingir-la amb facilitat.  

➢ Senyal addicional: s’utilitza conjuntament amb una senyal en forma de panell 

i te la finalitat de de facilitar la informació complementària.  

➢ Senyal lluminosa: s’emet mitjançant un dispositiu format per materials 

transparents o translúcids.  

➢ Senyal acústica: senyal sonora codificada, emesa a partir d’un dispositiu 

apropiat, sense intervenció de veu ni humana ni sintètica. 

➢ Senyal gestual: moviment o disposició dels braços o les mans de manera 

codificada per guiar a les persones que estiguin realitzen maniobres que 

constitueixin un risc o perill pel persona.  

 

5.8.2 Colors de seguretat 

El color de seguretat se l’atribueix a determinats colors que transmetin una 

informació determinada relacionada amb la seguretat i la salut al treball. Aquests colors 

poden formar part de la senyalització de seguretat o constituir-la per si mateixos. A la taula 

següent s’indiquen els colors de seguretat que es poden trobar a la planta.  

Taula 5.12.- Colors de seguretat. 

Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell 

Senyals de prohibició Comportaments perillosos 

Perill - Alarma 
Parada, dispositius de 

desconnexió d'emergència 

Material i equips de lluita 

contra incendis 
Identificació i localització 

Groc Senyal d'advertència 
Atenció, precaució 

Verificació 

Blau Senyal d'obligació 

Comportament o acció 

específica. Obligació d'utilitzar 

EPI's. 
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Verd 
Senyal de salvament o auxili 

Portes, sortides, passatges, 

material, llocs de salvament o 

auxili, locals 

Situació de seguretat Tornada a la normalitat 

 

Al cas en que el color de fons obre el que es s’hagi d’aplicar el color de seguretat 

dificulti la percepció, s’utilitza un color de contrast que emmarqui o alterni amb el de 

seguretat, com es mostra tot seguit. 

Taula 5.13.- Colors de contrast. 

Color de seguretat Color de contrast 

Vermell Blanc 

Groc Negre 

Blau Blanc 

Verd Blanc 

 

Cal remarcar que quan la senyalització d’un element es realitzi mitjançant un color 

de seguretat, les dimensions de la superfície pintada han de guardar proporció amb 

l’element i permetre la seva fàcil identificació.  

 

5.8.3 Tipus de senyals 

5.8.3.1 Senyals en forma de panell 

Pel que fa a les senyes en forma de panell, els pictogrames han de ser com més 

senzills millor per facilitar la comprensió. A més a més, el material utilitzat ha de ser resistent 

als possibles cops, inclemències meteorològiques i agressions mediambientals. Per altre 

banda, s’ha de considerar la utilització de que la zona sigui insuficient. En quant a les 

dimensions, han de ser adequades per facilitar la distinció i comprensió.  

Tot seguit, es mostren les principals senyals tant d’advertència, com prohibició, 

d’obligació, lluita contra incendis i salvament o auxili. 

Tot seguit es troben les senyals d’advertència que es poden trobar principalment a 

la planta. 
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Figura 5.3: Senyals d’advertència principals. 

La senyal d’advertència de matèries nocives o irritants es tronja excepcionalment 

per evitar confusions amb la senyalització utilitzada per regular al tràfic de substàncies 

químics per carretera. El groc ha de cobrir el 50% de superície de la senyal i el pictograma 

i els bordes han de ser negres (color de contrants del groc, com ja s’ha vist anteriorment). 

Tot seguit, es troben les senyals de prohibició que es poden trobar principalment a 

la planta. 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-200 de 5-246 

 

 

Figura 5.4: Senyals de prohibició principals. 

 

Els pictogrames han de ser negres i el vermell ha de cubrir el 35% de la senyal. La 

banda vermella ha de tenir una inclinació de 45º respecte la horitzontal i ha d’atravessar el 

pictograma d’esquerra a dreta. 

Tot seguit es troben les senyals d’obligació que es poden trobar principalment a la 

planta. 
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Figura 5.5: Senyals d’obligació principals. 

El pictograma ha de ser blanc amb el fons blau que cobreixi el 50% de la senyal. 

Tot seguit es troben les senyals de lluita contra incendis que es poden trobar 

principalment a la planta. 
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Figura 5.6: Senyals de lluita contra incendis. 

El pictograma ha de ser blanc amb el fons vermell cobrint el 50% de la senyal. 

Tot seguit es troben les senyals de salvament o auxili que es poden trobar 

principalment a la planta. 
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Figura 5.7: Senyals de salvament i auxili. 

 

5.8.3.2 Senyals visuals 

Hi ha dos tipus de senyals visuals que es poden trobar a les instal·lacions personals: 

les senyals gestuals i les lluminoses. 

➢ Senyals gestuals: Aquest tipus de senyals són útils al cas de que el soroll no 

permeti la comunicació verbal i les senyals acústiques no arribin a percebre’s  

amb claredat. Tenen un codi internacional que es recull al Reial Decret 

485/1997. Tot el personal de la planta ha de conèixer el seu significat, tant 

per poder interpretar-les com per realitzar-les, si s’escau.  
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Figura 5.8: Exemples de senyals gestuals. 

 

➢ Senyals lluminoses: Aquestes senyals són molt importants en emergències 

que es donen en períodes nocturns i es realitzin de manera fixa en posades 

en marxa o quan s’activin alarmes.  

Les senyals visuals han de presentar les següents característiques: 

- Les senyals han de ressaltar respecte a l’entorn i la seva intensitat 

assegurar la percepció sense produir enlluernaments.  

- La superfície ha de ser del color uniforme o pictograma que estableixi 

la normativa vigent. 

- La senyal han de ser intermitent quan el perill sigui major i continua 

quan sigui menor. 

- Com passa amb el color, no s’utilitzen a la vegada dos o més senyals 

lluminoses contradictòries o que molestin a l’enteniment de l’altre.  

 

5.8.3.3 Senyals acústiques 

Les senyals acústiques no són permanents, es a dir que s’utilitzen, com passa amb 

les lluminoses, únicament durant la posada en marxa o quan salti una alarma d’emergència. 

Han de complir les directrius i/o formes d’utilització, que s’enumeraran a continuació, per 

garantir el seu enteniment i la recepció del missatge que es busca transmetre de manera 

ràpida i amb claredat. 

➢ El nivell sonor de la senyal ha d’estar per sobre del soroll ambiental, de 

manera que la audició sigui completament clara però sense que arribi a 
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molestar. En conseqüència, si el soroll ambiental es massa intens s’ha de 

suprimir l’ús d’aquestes senyals. 

➢ El to de qualsevol senyal, la duració, l’interval i agrupació dels impulsos als 

intermitents han de permetre la seva correcte identificació. 

➢ Mai es poden utilitzar dues senyals acústiques a la vegada. 

➢ Les senyals acústiques intermitents indiquen un perill major que les 

continues. No obstant, la senyal acústica que  indica evacuació, es contínua. 

➢ En aquest tipus de senyals, també s’inclou la comunicació verbal, que pot 

ser mitjançant el contacte directe entre locutor i emissor o, en defecte, a 

través d’altres canals com poden ser altaveus repartits per la planta. No 

obstant, els missatges sempre han de ser tant curts i clars com sigui possible 

per assegurar una ràpida comprensió del missatge. 

 

5.8.4 Disposicions mínimes relatives a diverses senyalitzacions 

La senyalització dirigida a advertir al personal de la presència d’un risc, o a recordar 

l’existència d’una prohibició u obligació es realitzarà mitjançant senyals en forma de panell 

que s’ajusten al que s’ha disposat per cadascun dels cassos.  

5.8.4.1 Risc de caigudes i cops 

Per la senyalització de desnivell, obstacles o altres elements que originin risc de 

caiguda o cops es pot optar per igualar l’eficàcia, pel panell que correspongui, segons el 

que disposi la normativa vigent.  

La delimitació dels locals de treball als que el treballador tingui accés en els que 

presentin risc de caigudes de persones, caiguda d’objectes o cops, es realitza mitjançant 

un color de seguretat. 

La senyalització per colors referida al que s’ha comentat amb anterioritat s’efectuarà 

mitjançant franges alternes grogues i negres. Les franges han de tenir una inclinació 

aproximada de 45º, com es pot observar a continuació.  

 

Figura 5.9: Senyal de risc de caiguda o cop. 
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5.8.4.2 Vies de circulació  

Quan sigui necessari per la protecció del personal, les vies de circulació de vehicles 

han d’estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues d’un color ben visible, 

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

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

Les vies exteriors permanents han de trobar-se als voltants de zones edificades han 

d’estar delimitats quan sigui necessari, excepte que es disposi de barreres o que el propi 

tipus e paviment serveixi com delimitació. 

 

5.8.4.3 Canonades, recipients i àrees d’emmagatzemament de substàncies i preparats 

perillosos 

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

que es pugui aplicar la normativa de comercialització de substàncies o preparats perillosos 

s’han d’etiquetar segons el que es disposi a la mateixa, excepte els recipients utilitzats 

durant un període curt de temps i els que el seu contingut canviï freqüentment, sempre que 

es prenguin les mesures alternatives adients, fonamentalment de formació e informació, 

que garanteixin un nivell de protecció equivalent.  

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

aquest cas, les etiquetes han de col·locar-se al llarg de les canonades en un nombre 

suficient, i sempre que existeixin punts d’especial risc, com vàlvules o connexions, a les 

proximitats. Les característiques intrínseques i condicions de utilització de les etiquetes han 

d’ajustar-se, quan procedeixi, al que es disposa per panells als apartats anteriors. La 

informació de l’etiqueta es pot completar amb altres dades, com el nombre o fórmula de la 

substància o preparat perillós o detalls addicionals sobre el risc.  

L’etiquetatge pot ser substituït per senyals d’advertència completades anteriorment, 

amb el mateix pictograma o símbol; al cas del transport de recipients dins del lloc de treball, 

pot substituir-se o complementar-se amb senyals en forma de panell d’ús reconegut en 

l’àmbit comunitari, pel transport de substàncies o preparats perillosos.  

Les zones, locals o recintes que s’utilitzin per emmagatzemar quantitats importants 

de substàncies o preparats perillosos han d’identificar-se mitjançant la senyal d’advertència 

apropiada o mitjançant l’etiqueta corresponent segons la normativa específica vigent. No es 

necessari quan les etiquetes dels diferents embalatges i recipients facin possible per si 

mateixa la identificació.  
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5.8.4.4 Equips de protecció contra incendis 

Els equips de protecció contra incendis han de ser de color vermell o predominant 

el vermell, de manera que es pugui identificar fàcilment pel seu propi color. L’emplaçament 

dels equips de protecció contra incendis s’han de senyalitzar mitjançant el colo vermell o 

per una senyal en forma de panell de les que s’han indicat anteriorment. Quan sigui 

necessari, les vies d’accés als equips s’han de mostrar mitjançant les senyals indicatives 

addicionals especificades a la normativa pertinent.  

 

5.8.4.5 Mitjans i equips de salvament i auxili 

La senyalització per la localització e identificació de les vies d’evacuació i dels equips 

de salvament o d’auxili es realitzarà mitjançant senyals en forma de panell segons la 

normativa específica vigent.  

 

5.8.4.6 Situacions d’emergència 

La senyalització dirigida a alertar al personal o a tercers de l’aparició d’una situació 

de perill i de la conseqüent i urgent necessitat d’actuar de manera determinada o d’evacuar 

la zona de perill. S’ha de realitzar mitjançant una senyal lluminosa, acústica o comunicació 

verbal. Amb la finalitat d’igualar l’eficàcia es pot optar per qualsevol de les tres; també es 

pot utilitzar una combinació d’una senyal lluminosa amb qualsevol senyal acústica o de 

comunicació verbal.  

 

5.8.4.7 Maniobres de perill 

La senyalització que tingui la finalitat d’orientar al personal durant la realització de 

maniobres de perilloses que suposin un risc, per ells mateixos o per a tercer, s’ha de 

realitzar mitjançant senyals gestuals o comunicacions verbals. Per igualar la eficàcia es pot 

optar per qualsevol d’elles, o emprar-se de manera combinada.  

 

5.8.5 Senyalització al transport 

La senyalització del transport es troba regulada al Reial Decret 551/2006. Les unitats 

de transport de matèries perilloses, han de portar dos panells rectangulars ben visibles 

ubicats un a la part davantera i un altre, a la part de darrera de la unitat de transport. A més 

de la identificació del producte, el transport ha de mostrar els pictogrames de perillositat 
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corresponent de la substància corresponent. Així com senyals que identifiquin els perills 

que poden comportar durant a la operació de càrrega i descarrega.  

La senyalització estàndard de identificació es un panell taronja de forma rectangular 

dividida en dues meitats, una superior i l’altre inferior, com es pot observa a la figura 

següent. 

 

Figura 5.10: Exemple de panell identificador de substàncies. 

Al rectangle inferior conté el numero ONU, nombre de quatre dígits que indiquin 

substància o materials perillosos al marc del transport internacional.  

Al rectangle superior, ha de contenir un nombre de dos o tres xifres en negre. 

Cadascuna d’aquestes xifres indiquen una informació diferent del producte. 

La primera xifra indica el perill principal de la substància, la duplicitat de les dos 

primeres xifres, intensifica el perill.  

Tot seguit, s’indica el significat de cadascun dels nombres que es poden trobar en 

aquesta posició d’aquests panells.  

Taula 5.14.- Significat de la primera xifra dels panells d’identificació dels perills. 

2 Emanació de gas resultant de pressió o d'una reacció química 

3 Líquids (vapors) i gasos inflamables o matèria líquida susceptible d'autoescalfament 

4 Sòlids inflamables 

5 Matèria comburent (afavoreix incendis) 

6 Toxicitat 

7 Radioactivitat 
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8 Corrosió  

9 Perill de reacció violenta espontània 

 

Quan el nombre d’identificació de perill estigui a la taula anterior, els vehicles 

cisterna, els vehicles bateria o les unitats de transport que tinguin una o diverses cisternes 

han de portar, a més a més, als costat de les cisterna o del compartiment de la mateixa, de 

manera clarament visible, panells de color taronja idèntics als disposats anteriorment.  

El significat de la segona i tercera xifra indica un perill secundari, aquests possibles 

perills es troben tabulats a continuació.  

Taula 5.15.- Significat de la segona xifra dels panells taronges de identificació dels perills. 

0 Sense significat 

1 Explosió 

2 Emanació de gasos 

3 Inflamable 

5 Propietats comburents 

6 Toxicitat 

8 Corrosió 

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

 

Quan el perill de la matèria pugui ser indicatiu suficient amb una xifra només, 

aquesta es complementarà amb un 0 a la segona posició. Quan el nombre d’identificació 

de perill estigui precedit per la lletra “X”, indica que la matèria reacciona perillosament amb 

l’aigua. En aquest cas no es pot utilitzar aigua per extingir un possible incendi.  
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5.9 PROTENCCIÓ DELS RISCOS PROFESIONALS 

En aquest apartat s’establiran les mesures que s’han de prendre per controlar els 

riscos derivats de les feines perilloses per a la seguretat i la salut del personal de la planta. 

Es fonamental, en primer lloc, identificar i avaluar cadascuna de les feines que es 

desenvolupen a la planta, i especialment, les que suposin un risc pel personal que 

desenvolupa aquesta feina, per seguidament controlar-la i supervisar-la. 

La Llei 31/1995, del 10 de novembre, recull el reglament en competència de 

Prevenció de Riscos Laborals, amb l’objectiu de promoure la seguretat i la salut dels 

treballadors que es trobin en risc al seu lloc de treball. El sistema general de gestió de 

l’empresa ha d’integrar les mesures preventives que es recullen a la legislació vigent, tant 

al conjunt de les seves activitats com a tots els nivells jeràrquics de l’empresa. 

 

5.9.1 Riscos laborals a l’empresa 

Per tal de facilitar la classificació de les feines segons el seu risc, existeixen diferents 

factors que classifiquen les feines com a perilloses o amb riscos especials, etc. Els 

principals riscos als que s’exposen els treballadors de la planta es recullen a continuació. 

5.9.1.1 Riscos de seguretat 

Les possibles fonts de risc relacionades amb la seguretat de la planta que ens 

ocupa, comprenent possibles causes de riscos laborals són les següents: 

➢ Caigudes a terres mullats. 

➢ Caigudes a diferents nivells de les operacions. 

➢ Sobreesforços 

➢ Riscos derivats de l’ús de la maquinaria. 

➢ Contacte elèctrics o incendis 

➢ Cops o talls per manipular eines de feina o elements tallants.  

 

5.9.1.2 Riscos higiènics 

Els riscos higiènics es poden classificar, principalment, en tres grups: contaminants 

químics, contaminants físics i contaminants biològics.  

Tos els contaminants que puguin estar presents a la planta i, per tant, afectar al 

personal, han de tractar-se segons marca el Pla de Seguretat i Salut, que es realitzi per a 

cada feina a realitzar. 
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Contaminants químics:  

Comprenen les substàncies que s’alliberen a l’ambient de treball com a 

conseqüència de la seva manipulació o generació, que puguin ocasionar trastorns a la salut 

de les persones exposades a ells. Per tant, son necessàries mesures preventives, així com 

possibles accions sobre el focus d’emissió, sobre el medi de difusió i sobre el receptor. A 

continuació, es recullen algunes mesures que cal aplicar en presència de contaminants 

químics a la planta. 

➢ S’ha de conscienciar als treballadors exposats sobre la necessitat d’extremar 

la higiene personal (rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar, 

dutxar-se al finalitzar la jornada laboral, mantenir separades la roba de la 

feina i la del carrer, etc.). 

➢ Efectuar mesures ambientals dels contaminats químics presents al medi 

ambient per controlar el seu nivell.  

➢ Substituir els productes nocius per a la salut per altres menys agressius, 

sempre que sigui tècnicament factible. 

➢ Instal·lar sistemes d’extracció localitzada que assegurin la captació del 

contaminant al punt d’emissió, evitant el seu pas al ambient. 

➢ Netejar els llocs de treball després de cadascun dels torns, establint un 

programa de neteja periòdica dels locals. 

➢ Instal·lar sistemes de ventilació general als locals de treball que assegurin la 

renovació suficient de l’aire. 

➢ Augmentar la distància entre el focus d’emissió i les persones receptores. 

➢ Si no es possible reduir de cap altre manera el nivell d’exposició, o si es 

tractar d’exposicions esporàdiques o de curta duració, s’ha d’utilitzar equips 

de protecció individual adequats (màscares, guants, etc.), havent de conèixer 

els treballadors les normes d’utilització i conservació d’aquets equips.  

 

Contaminants físics: 

Els contaminants físics són factors nocius que poden estar presents al lloc de treball 

i que la seva existència pugui comportar un risc de malaltia, que en conseqüència puguin 

comportar la incapacitat de realitzar la feina correctament. Els contaminants físics més 

habituals a les plantes de producció són: el soroll, la il·luminació i les vibracions.  

➢ El soroll comporta un risc permanent a la salut dels treballadors, ja que a 

ambient industrials on el soroll es elevat i molest,  és una de les causes més 

importants de lesions i tenen associades diferents malalties professionals 
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que es manifesten de diverses maneres, com la pèrdua de la capacitat total 

de l’audició. 

Al Reial Decret 86/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll durant la 

feina es recullen les obligacions que ha de complir tant l’empresari com els 

treballadors per evitar danys auditius. 

➢ Les vibracions es contemplen al Reial Decret 1311/2005, del 4 de novembre, 

sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos 

derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a les vibracions mecàniques.  

➢ La il·luminació, com ja s’ha comentat en altres apartats, és un dels altres 

factors presents a l’ambient de treball que contribueix a crear unes 

condicions més o menys aptes per a la realització de les feines que es porten 

a terme. La mala il·luminació pot causar fatiga ocular, cansament, estrès i 

accidents.  

Contaminants biològics: 

Pel que fa a la protecció riscos derivats dels agents biològics, la principal disposició 

legal es troba al Reial Decret 664/1997, que estableix la categorització dels agents biològic 

segons el risc d’infecció. 

S’ha d’establir la planificació de revisions periòdiques de les instal·lacions de risc 

d’acord amb el que estables el Reial Decret 865/2003, que estableix els criteris higiènics-

sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis. Aquesta revisió, s’ha de portar a terme 

pel personal degudament format i acreditat per desenvolupar aquesta feina, donant especial 

atenció a les característiques mínimes que han d’incloure el programa de manteniment de 

les instal·lacions. 

En cas de reformes de les instal·lacions ja existents, o desenvolupament 

d’instal·lacions noves, s’ha de donar especial atenció a les mesures preventives 

específiques de les instal·lacions, recollides a la normativa vigent. 

L’agent biològic al que poden estar exposats el personal de la pantà es a la bactèria 

Legionella pneumophila, causant de la legionel·la. Aquesta bactèria, es un agent biològic 

de classe 2, capaç de sobreviure en un ampli ventall de condicions físico-químiques i un 

ampli rang de temperatures. Prolifera a aigües superficials i es pot passa a la xarxa de 

distribució d’aigua corrent sanitària. 
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5.9.1.3 Riscos ergonòmics 

Una part fonamental del sistema laboral i social són les pantalles de visualització de 

dades; donada la importància actual de les pantalles ha sigut necessari procedir a regular, 

mitjançant el Reial Decret 488/1997, del 14 d’abril, les disposicions mínimes de seguretat a 

la feina amb equips que inclouen les pantalles de visualització. 

Treballar amb pantalles de visualització augmenta molt els riscos com la irritació 

d’ulls, el mal d’esquena, malestar pel soroll i les vibracions, etc. Una vegada determinats 

els riscos, es poden agrupar en possibles causes com: 

➢ Causes individuals. Condicions físiques de la persona. 

➢ Causes de disseny del lloc de treball i de l’equip utilitzat. 

➢ Causes de l’entorn. Microambient del local o la sala de feina. 

➢ Causes de la organització de la feina.  

Però no tots els problemes son atribuïts a les pròpies pantalles de visualització de 

dades, sinó que molts d’aquests son comuns a qualsevol lloc de treball de característiques 

similars. Les alteracions més freqüents sofertes s’agrupen en tres grans apartats. 

Fatiga visual: 

La fatiga visual es una modificació funcional, de caràcter reversible, deguda a un 

esforç excessiu de l’apartat visual. Els seus símptomes es presenten en tres nivells: 

➢ Molèsties oculars: pesadesa de parpelles, dels ulls, picors, cremor, 

necessitat de fregar-se, somnolència i/o augment de la parpelleig.  

➢ Trastorns visuals: borrositat dels símbols que es tenen que percebre a les 

pantalles.  

➢ Símptomes extraoculars: cefalees, vertígens, sensacions de desassossec i 

ansietat.  

Fatiga física: 

Es deguda a una tensió muscular estàtica, dinàmica o repetitiva. Aquests esforços 

excessius poden produir dolors cervicals, del dors, tibantor de la nuca i lumbàlgies.  

Fatiga mental o psicològica: 

Es deu a un esforç intel·lectual o mental excessiu. Aquest tipus de fatiga és el que 

te major incidència als treballadors. La fatiga pot ser de tres tipus.  

➢ Trastorns neurovegetatius i alteracions psicosomàtiques (constipats, 

cefalees, diarrees, palpitacions).  
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➢ Pertorbacions psíquiques (ansietat, irritabilitat, estats depressius).  

➢ Trastorns de la son (malsons, insomni, son agitat). 

Si l’organisme es incapaç, per si mateix, de recuperar l’estat de normalitat o 

persisteixen les condicions desfavorables d’equip, ambient o incorrecte racionalitat a la 

feina, l’estat d’estrès es inevitable. 

Per totes aquestes raons les condicions a la feina han de complir unes condicions 

per amenitzar la jornada laboral que es preveuen a la normativa específica vigent. 

 

5.9.1.4 Riscos psicosocials 

Els riscos psicosocials tenen el seu origen a l’organització del treball i, malgrat les 

conseqüències negatives per a la salut no son tan evidents com els accidents de treball o 

les malalties professionals, també poden tenir una notable rellevància manifestant-se a 

través de problemes com l’absentisme, la rotació de personal, els defectes de la qualitat o 

l’estrès que, en conjunt, representen importants costos tant en termes de salut pel 

treballador com econòmics per a l’empresa.  

➢ Factors lligats a la feina: oportunitat per desenvolupar habilitats pròpies, 

monotonia, repetibilitat, grau d’autonomia, control sobre les pauses i ritme de 

feina, pressió de temps, interrupcions de treballs, treball emocional, treball 

sensorial, etc.  

➢ Factors lligats a l’organització del temps de feina: duració i distribució 

temporal de la jornada de feina, feina nocturna i a torns, pauses formals e 

informals, etc. 

➢ Factors lligats a l’estructura d’organització: suport social de companys i 

superiors, quantitat i qualitat de la relació social a la feina, sistemes de 

participació, pràctiques de formació e informació, control de l’estatus 

(estabilitat laboral, canvis, perspectives de promoció, feines d’acord amb la 

qualificació), suport adequat, tracte just, salari, etc. 

➢ Altres factors psicosocials: característiques de l’empresa i de la posició, etc. 

 

5.9.2 Equips de Protecció Individual (EPI’s) 

Les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’elecció, utilització dels 

treballadors a la feina i manteniment d’Equips de Protecció Individual (EPI), es recullen al 

Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, al marc de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de 

Perills dels Riscos Laborals.  
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5.9.2.1 Definició 

Els equips de protecció individual estan destinats a ser portats o subjectes pels 

treballadors amb la finalitat de protegir de un o més riscos que puguin afectar a la seva 

seguretat i/o salut. Els EPI’s només s’han d’utilitzar quan existeixin riscos per a la salut o la 

seguretat dels treballadors que no hagin pogut evitar-se o limitar-se suficientment per 

procediments d’organització de feina. La seva eficiència vindrà afectada per la seva correcte 

elecció i un manteniment adequat del mateix. Han de proporcionar la una protecció eficaç 

davant dels riscos que motiven la seva utilització, sense o ocasionar molèsties 

innecessàries o riscos addicionals.  

A l’hora de seleccionar correctament els equips de protecció individual necessaris a 

qualsevol zona de la planta on s’hagin aconseguit reduir els riscos a nivells tolerables 

mitjançant l’adopció de mesures tècniques o organitzatives, l’empresari ha de portar a terme 

actuacions seguint el diagrama que es mostra a continuació.  
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Figura 5.11: Diagrama de selecció de EPI’s. 
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5.9.2.2 EPI’s a la planta 

Per disposar inicialment d’una quantitat concreta de EPI’s s’ha de tenir en compta 

que alguns dispositius sofreixen desgast per la seva utilització o caduquen i que, per tant, 

es deuen reposar. Per facilitat la seva substitució, es necessari crear un arxiu al que es 

recopilin les dades com: data de fabricació, data d’adquisició, condicions d’ús, etc. 

Tot seguit, es classificaran els equips de protecció individual segons la part del cos 

que protegeixen. 

Protectors de cap: 

S’ha d’utilitzar casc, element que es col·loca sobre el cap, amb la finalitat de protegir-

lo de impactes. El casc, ha d’estar composat, com a mínim, d’un arnes i una carcassa, a 

més a més d’estar ben identificat i etiquetat. 

Protecció auditiva: 

Hi ha diferents EPI’s per protegir les orelles, com poden ser uns protectors que 

cobreixen totalment el pavelló auditiu o taps que s’introdueixen al canal extern auditiu. Tots 

dos tenen la mateixa utilitat, difereixen a la comoditat del treballador. 

Protecció de les vies respiratòries: 

Per aquest tipus d’equips es necessari distingir entre si es respira aire ambient, per 

tant es requereix un equip filtrant per retenir les impureses presents a l’aire, o si bé es 

respira aire independent de l’atmosfera, que requerirà la utilització d’un equip semiautònom 

o autònom.  

Protecció de cara i ulls: 

Aquets elements son necessaris quan hi hagi risc de projecció e partícules, 

bàsicament existeixen els següents tipus de protecció ocular: ulleres amb muntura 

universal, ulleres amb muntura integral, pantalles facials, etc. 

Protecció de pues i cames: 

Tot el personal que treballi a la zona de producció ha de portar calçat de seguretat, 

amb la finalitat de protegir-se de qualsevol tipus de cop o caiguda d’algun objecte.  

Protecció de mans i braços: 

Les mans són la part del cos més propensa a sofrir ferides o lesions en el moment 

de la manipulació d’elements, per tant, es necessari la utilització de guants homologats que 
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les protegeixen. Es necessari realitzar un anàlisi previ el risc per tal d’escollir l’element de 

protecció més adequat. 

5.9.3 Obligació dels treballadors 

Segons l’Article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, el 

treballador te l’obligació de procurar, dins les seves possibilitats, de la seva pròpia seguretat 

i salut al treball i per aquelles persones a les que pugui afectar la seva activitat professional. 

Els treballadors, segons la seva formació i seguin les instruccions de l’empresari han 

de: 

➢ Utilitzar adequadament qualsevol dels mitjans que emprin amb la finalitat de 

desenvolupar la seva activitat. 

➢ Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció individual facilitats per 

l’empresari. 

➢ No disposar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 

seguretat existents als llocs de treball a els que la seva activitat tingui lloc. 

➢ Informar immediatament al seu superior directe i als treballadors designats 

per qualsevol activitat de protecció i prevenció, de la situació, anomalia o 

dany, que al seu judici, comporti un risc per a la seguretat i la salut del 

personal. 

➢ Complir amb les obligacions establertes per l’autoritat competent, amb la 

finalitat de protegir la seguretat i la salut del personal. 

➢ Cooperar amb l’empresari per garantir les condicions de feina que siguin 

segures i no comportin perills per a la salut i la seguretat dels treballadors. 

L’incompliment d’aquestes obligacions tenen la consideració d’incompliment laboral 

a l’article 58.1 de l’Estatut dels Treballadors, referit a faltes i sancions dels treballadors. 
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5.10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

A aquest apartat es defineixen les mesures que s’han de prendre per prevenir i evitar 

un incendi a la planta. A l’hipotètic cas de que es produís foc, també es preveuen les 

mesures per extingir i evitar la seva propagació. 

L’objectiu principal a l’hora d’evitar un incendi és la seguretat dels treballadors. Per 

altre banda, és fonamental minimitzar els danys que es poden causar a la planta, extingir-

lo o evitar que es propagui, permetent unes pèrdues econòmiques menors, de tal manera 

que la planta pugui recuperar la seva activitat normal en el menor temps possible. 

Les mesures de protecció contra incendis es recullen al Reial Decret 2267/2004, del 

3 de desembre, en el que s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis als 

establiments industrials. 

5.10.1 Classificació d’incendis 

Els incendis es classifiquen en funció del tipus de combustible, ja que de les seves 

característiques depenen el comportament del foc, la seva evolució i el mètode adequat per 

extingir-lo.  

Per tal d’extingir el foc, es convenient conèixer els factors que s’han de donar per a 

que es doni. Disminuint o eliminant aquests factors es podrà mitigar o extingir l’incendi. Els 

factors que donen lloc al foc són quatre i es coneixen com el tetraedre del foc: el 

combustible, el comburent, l’energia d’activació i la reacció en cadena. 

 

Figura 5.12: Tetraedre del foc.  

 

5.10.1.1 Mètodes d’extinció 

Segons la NTP 99/1984: Mètodes d’extinció i agents extintors, guia de bones 

pràctiques, els mètodes d’extinció són eliminació del combustible, sufocació del comburent, 

refredament de l’energia e inhibició de la reacció en cadena. 
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L’eliminació del comburent es pot realitzar de manera directe o indirecte.  

➢ Directament: tallant el flux a la zona de foc de gasos o líquids o retirant sòlids 

i recipients que continguin gasos o líquids combustibles de les zones 

pròximes al foc.  

➢ Indirectament: refredant els combustibles que es trobin al voltant de la 

afectada pel foc. 

La sufocació del comburent es pot portar a terme de diferents maneres: 

➢ Per ruptura de contacte combustible-aire, recobrint el combustible amb un 

material incombustible (manta ignifuga, sorra, escuma, pols, etc.). 

➢ Dificultant l’accés d’oxigen fresc a la zona de foc tancant portes i finestres. 

➢ Per dilució de la barreja, projectant un gas inert com el nitrogen o diòxid d 

carboni en suficient quantitat per a que la concentració d’oxigen disminueixi 

per sota de la concentració mínima necessària. S’aconsegueix el mateix 

efecte però amb menor efectivitat projectant aigua sobre el foc, que al 

evaporar-se disminueix la concentració de l’oxigen.  

El refredament de l’energia es possible aconseguir-ho llençat sobre el foc 

substàncies que per descomposició o canvi d’estat absorbeixin energia. L’aigua o la seva 

barreja amb additius, es pràcticament l’únic agent capaç de refredar notablement els focs, 

sobre tot, si s’utilitza polvoritzada.  

Les reaccions en cadena de combustió progressen a nivell atòmic per un mecanisme 

de radicals lliures. Si aquests radicals formats són neutralitzats, abans de la seva 

reunificació en productes de combustió, la reacció s’atura. Els halògens són els agents 

extintors que amb la seva descomposició tèrmica provoca la inhibició química de la reacció 

en cadena.  

 

5.10.1.2 Tipus de focs en funció del combustible 

Com ja hem dit a la introducció d’aquest apartat els focs es classifiquen en funció 

del combustible. Tots els combustibles cremen en fase gas o vapor. Aquests gasos i vapors 

barrejats amb aire poden inflamar-se si existeix suficient volum de barreja i generar una 

explosió. La perillositat dels combustibles depèn de la seva capacitat d’emetre gasos o 

vapors a la unitat de temps a una temperatura determinada.  

➢ Combustibles en estat gasos: són els més perillosos ja que es barregen 

de manera íntima amb l’aire i la seva ignició pot provocar ignició. Es produeix 

foc en forma de flames. 
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➢ Combustibles en estat líquid: són més perillosos com més volàtils són, ja 

que quan es sobrepassa la temperatura d’inflamació d’aquest líquid, es 

formen vapors que s’inflamen amb violència si es barreja amb aire. Si el 

volum de la barreja es suficient es pot produir una explosió. Es produeix foc 

en forma de flames. 

➢ Combustibles en estat sòlid: són més perillosos com menys densos siguin. 

En cas de que el combustible sigui en forma de pols i dispersat en l’aire 

(núvol), aquest pot inflamar-se amb violència explosiva. Al cremar, els sòlids 

es produeixen flames i brases.  

 

5.10.1.3 Classificació normalitzada de focs 

Una vegada es coneixen els tipus de focs que es produeixen en funció del 

combustible es passa a la classificació normalitzada de focs. La norma UNE 23-010-76 en 

referència a les Classes de Focs, estableix les següents classes de focs: 

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

la combustió es realitza normalment amb la formació de brases. Per extingir 

aquest tipus d’incendis s’utilitza un mètode de refredament d’energia. 

Exemples de materials que poden produir aquets tipus d’incendis, fusta, 

paper, etc.  

➢ Classe B: focs de líquids o de sòlids liquats. Per extingir-los s’utilitza la 

sufocació del comburent. Exemples de materials que poden produir aquets 

tipus d’incendis: gasolina, olis, pintures i derivats del petroli.  

➢ Classe C: foc de gasos. S’utilitza la sufocació del comburent i la eliminació 

del combustible per tal d’extingir-los. Exemples de materials que poden 

produir aquets tipus d’incendis: propà. 

➢ Classe D: foc de metalls. El mètode per extingir aquest tipus d’incendis 

depèn del combustible. Exemples de materials que poden produir aquets 

tipus d’incendis: sodi, potassi, liti, etc. 

➢ Classe E: s’origina en presència de tensió elèctrica (25V) o en instal·lacions 

o equips elèctrics on estiguin implicats materials que originen incendis de 

classe A o B. Per extingir-los, primer s’ha d’inhibició la reacció en cadena 

tallant el subministrament elèctric i, a continuació, caldrà sufocar el 

comburent amb agents de naturalesa no conductora.  

➢ Classe K: originats degut a la implicació de vegetals o grasses animals no 

saturades.  
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5.10.2 Classificació dels establiments industrials 

5.10.2.1 Segons la seva configuració i localització  

Per realitzar la classificació de les àrees segons el risc d’incendi de la planta de 

producció d’anhídrid ftàlic es segueix el Reial Decret 2267/2004. Les àrees classificades 

segons el perill que presentin depenen de la seva configuració i localització d’aquestes a 

l’entorn. Segons el Reial Decret mencionat anteriorment, la configuració dels establiments 

industrials queda reduïda als ubicats en un edifici i els ubicats a l’aire lliure.  

Dins dels ubicats en un edifici (cassos que ens preocupen al present document), es 

distingeixen tres tipus àrees classificades: 

➢ Tipus A: l’establiment industrial ocupa parcialment un edifici que te, a més a 

més, altres establiments, ja siguin d’ús industrials o altres usos. 

➢ Tipus B: Establiment industrial que ocupa totalment un edifici que es troba 

adossat a un o altres edificis, o a una distància igual o inferior a tres metres 

d’un altre o altres edificis, d’un altre establiment, ja sigui d’ús industrial o bé 

d’altres usos. Per establiments industrials que ocupen una nau adossada 

amb estructura compartida amb les contigües, que en tot cas hauran de tenir 

una coberta independent, s’admetrà el compliment de les exigències 

corresponents al tipus B, sempre que es justifiqui tècnicament que el possible 

col·lapse de l’estructura no afecti a les naus confrontants.  

➢ Tipus C: L’establiment industrial ocupa totalment un o més edificis, que 

estiguin a una distància major de tres metres de l’edifici més pròxim d’altres 

establiments. Aquesta distància ha d’estar lliure de mercaderies 

combustibles o elements entremitjos susceptibles de propagar un incendi.  
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Figura 5.13: Estructures dels establiments industrials de tipus A, B i C. 

Dins dels establiments industrials que desenvolupen la seva activitat en espais 

oberts que no constitueixin un edifici, es distingeixen dos tipus àrees classificades: 

➢ Tipus D: L’establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar 

totalment cobert, alguna de les façanes manca totalment de tancament 

lateral. Tot seguit, s’adjunta l’estructura representativa del mateix en posició 

horitzontal.  

➢ Tipus E: L’establiment industrial ocupa un espai obert que pot estar 

parcialment cobert (fins a un 50% de la seva superfície), alguna de les seves 

façanes a la part coberta manca totalment de tancament lateral. A 

continuació s’adjunta l’estructura representativa del mateix en posició 

horitzontal. 
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Figura 5.14: Estructures dels establiments industrials de tipus D i E.. 

Les configuracions D i E, no només s’han d’aplicar en cas de que alguna de les 

façanes no estigui totalment tancada lateralment. També s’han d’aplicar a aquelles 

estructures que no tinguin tancament parcial o total, sempre que l’absència de tancament 

sigui tal que permeti la ràpida dissipació de la calor. 

 

5.10.2.2 Segons el nivell de risc intrínsec  

Al RD 2267/2004 s’estableix l’altre paràmetre a tenir en compte, el Nivell de Risc 

Intrínsec, que estableix les condicions i requisits que han de satisfer els establiments 

industrials, en relació amb la seguretat contra incendis.  

Els establiments industrials, generalment, es troben constituïts per una o diverses 

configuracions dels tipus explicats anteriorment. Cadascuna d’aquestes configuracions 

constituirà una o diverses zones (sectors o àrees d’incendi) dins de l’establiment industrial. 

➢ Pels 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’estableix en cadascun 

del cassos. 

➢ Pels del tipus D i E, es considera que la superfície que ocupen constitueix un 

àrea d’incendi oberta, definida només pel seu perímetre. Les mesures de 

protecció passives (Annex II, RD 2267/2004) i de protecció activa (Annex III, 

RD 2267/2004) es determinaran per a cadascuna de les àrees d’incendi 

depenent del seu Nivell de Risc Intrínsec, de la seva superfície i de la 

configuració de l’edifici on es troba el sector en qüestió.   

 

5.10.2.3 Sectorització aplicable 

Durant l’operació de la planta, es requereix d’o-xilè que es una substància 

inflamable, per tal cosa suposa un augment de risc d’incendi a la planta. Per avaluar els 
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possibles riscos, es classifica la planta en sectors. Les mesures adoptades sectoritzaran la 

planta en funció del perill de que pugui donar-se un incendi en cadascuna de les àrees. 

Segons la normativa corresponent, tot establiment industrial constitueix, al menys 

un sector d’incendi quan adopti les configuracions de tipus A, B o C, o constitueixi un àrea 

d’incendi quan adopti les configuracions de tipus D i E, amb l’objectiu de que no es propagui 

un incendi a l’establiment confrontant. 

La superfície útil màxima admissible de cadascun dels sectors d’incendi s’indica a 

la taula que es mostra tot seguit. 

Taula 5.16.- Risc intrínsec del sector d’incendi per a cada establiment. 

Risc intrínsec del 

sector d’incendi 

Configuració de l’establiment 

Tipus A (m2) Tipus B (m2) Tipus C (m2) 

Baix (1) – (2) – (3) (2) – (3) – (5) (3) – (4) 

1 2.000 6.000 Sense límit 

2 1.000 4.000 6.000 

Mig (2) – (3) (2) – (3) (3) – (4) 

3 500 3.500 3.000 

4 400 3.000 2.500 

5 300 2.500 3.500 

Alt 

No admès 

(3) (3) – (4) 

6 2.000 3.000 

7 1.500 2.500 

8 No admès 2.000 

 

Ara cal calcular el nivell de risc intrínsec, que s’avalua calculant la densitat de 

càrrega de foc ponderada i corregida dels diversos sectors o àrees d’incendi que configuren 

la planta, segons la següent expressió. 

𝑄𝑠 =
∑ 𝐺𝑖·𝑞𝑖·𝐶𝑖

𝐴
· 𝑅𝑎       (5.X) 

On: 

Qs és la densitat de càrrega de foc, pondera i corregida, del sector o àrea 

d’incendi, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Gi és la massa, en Kg, de cadascun dels combustibles (i) que existeixen al 

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

Qi és el poder calorífic, en MJ/Kg o Mcal/Kg, de cada combustible (i) que 

existeixen al sector d’incendi. 
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Ci és el coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 

combustibilitat) de cadascun dels combustibles (i) que existeixen al sector 

d’incendi. 

Ra és el coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per 

l’activació) inherent a la activitat industrial que es desenvolupa al sector 

d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge, 

etc. 

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

l’àrea d’incendi. 

Tant la densitat de càrrega de foc de cadascuna de les zones amb processos 

diferents que es realitzen al sector (QSI), com la càrrega de foc aportada per cada m3 de 

cadascuna de les zones amb diferent tipus d’emmagatzematge existent al sector (Qvi) es 

poden deduir de la taula 1.2 de l’Annex I del RSCIEI. 

A efectes de càlcul, no es comptabilitzen els apilaments o dipòsits de material o 

productes per a la manutenció dels processos productius, de muntatge, transformació o 

reparació, o resultants d’aquests, el consum o producció és diari i que constitueixen el 

“magatzem de dia”. Aquests materials o productes es consideren incorporats al procés a 

que hagin de ser aplicats o del que procedeixin. 

Un cop s’ha calculat de càrrega al foc ponderada i corregida pels sectors d’incendi 

(Qs), el seu Nivell de Risc Intrínsec es dedueix de la taula 1.3 de l’Annex I, que s’aporta a 

continuació. 

Taula 5.17.- Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida. 

Risc intrínsec del 

sector d’incendi 

Densitat de càrrega de foc pondera i corregida 

Mcal/m2 MJ/m2 

Baix   

1 Qs < 100 Qs < 425 

2 100 < Qs < 200 425 < Qs < 850 

Mig   

3 200 < Qs < 300 3400 < Qs < 1275 

4 300 < Qs < 400 1275 < Qs < 1700 

5 400 < Qs < 800 1700 < Qs < 3400 

Alt   

6 800 < Qs < 1600 3400 < Qs < 6800 

7 1600 < Qs < 3200 6800 < Qs < 13600 

8 3200 < Qs 13600 < Qs 
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5.10.2.4 Càlcul del risc intrínsec 

La densitat de càrrega del foc s’ha realitzat de manera qualitativa en funció dels 

materials que formen les diferents àrees i la seva tendència a la inflamació. 

 A continuació es troben els nivells de risc intrínsec de totes les àrees de la planta de 

producció d’anhídrid ftàlic i la superfície que ocupa cadascuna d’elles. 

Taula 5.18.- Sectors i àrees de la planta i la seva superfície útil.. 

Sector Codi Descripció 
Risc d’incendi 

Q1 A-100 
Emmagatzematge de matèries 

primeres 

Mitjà 

Q2 A-200 
Pretractament reactius, reacció 

d’oxidació i switch condenser 

Mitjà 

Q3 A-300 Purificació del producte final Mitjà 

Q4 A-400 Solidificació del producte Baix 

Q5 A-500 
Emmagatzematge de l’anhídrid ftàlic i 

anhídrid maleic 

Mitjà 

Q6 A-600 Tractament de residus Baix 

Q7 A-700 Laboratoris / sala de control Baix 

Q8 A-800 Serveis de planta Alt 

Q9 A-900 Oficines / menjador / vestuaris Baix 

Q10 A-1000 Àrea d’accés Baix 

Q11 A-1100 Bassa contra incendis Baix 

 

 

 

5.10.3 Instal·lació necessària 

Els mitjans que s’utilitzen per prevenir i evitar un incendi, així com per extingir i evitar 

la seva propagació, es distingeixen en protecció activa i protecció passiva, a continuació es 

detallaran ambdues. 
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5.10.3.1 Protecció activa 

La protecció activa es refereix al conjunt de mitjans, equips i sistemes instal·lats per 

alertar sobre un incendi e impedir que aquest es propagui, evitant les pèrdues i els danys 

produïts pel foc.  

Agents extintors: 

Els agents extintors són substàncies amb la capacitat de sufocar un foc i mitigar els 

seus efectes. Tot seguit, es detallen els compostos més habituals que són utilitza amb 

aquesta finalitat: 

➢ Aigua: Extingeix els incendis per refredament, gràcies al seu alt poder 

calorífic. Pot emprar-se en forma de raig per apagar incendis de tipus A o 

polvoritzada (més efectiva) per apagar focs de tipus A i B (en cas dels líquids 

combustibles pesats). 

➢ Anhídrid carbònic o CO2: s’utilitza de manera molt eficaç en cas de que 

l’incendi sigui causat per líquids inflamables o focs elèctrics ja que no es 

conductor i no deixa residus. 

➢ Pols seca: compost químic amb un agent hidròfob i base de bicarbonat sòdic. 

El mètode d’extinció mitjançant el que actua és la sufocació i la paralització 

de la reacció en cadena. Els tipus de pols seca més comuns són el químic 

normal i el polivalent. La pols seca polivalent s’utilitza per sufocar focs de 

tipus A ja que s’elimina el calor de manera més eficient.  

➢ Escuma química: A l’actualitat, aquest agent extintor es troba en desús degut 

a que es tracta d’un agent conductor de l’electricitat que ataca els metalls i 

es dissol en alcohols. 

➢ Escuma física: Es adequada per combatre focs de tipus B, malgrat que no 

es poden utilitzar conjuntament amb l’aigua perquè són incompatibles. 

➢ Substitut d’halògens: Actuen paralitzant la reacció. Són agents extintors 

apropiats per apagar focs elèctrics i s’utilitzen també per sufocar ocs de tipus 

A i B.  

Tot seguit, es presenta una taula comparativa amb la finalitat d’escollir el millor agent 

extintor per cadascun dels focs. 
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Taula 5.19.- Taula comparativa del millor agent extintor per cadascun els tipus de focs. 

Agent extintor Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E 

Aigua polvoritzada Excel·lent 
Combustibles, líquids 

no solubles en aigua 
Nul Nul Perillós 

Aigua a raig Bo Nul Nul Nul 
Molt 

perillós 

Anhídrid carboni 

(CO2) 

Acceptable per focs 

petits 

Acceptable per focs 

petits 
Nul Nul Bo 

Escuma física Bo 

Bo per utilitzar en 

líquids solubles en 

aigua 

Nul Nul Perillós 

Pols sec normal 
Acceptable per focs 

petits 
Bo Bo Nul Bo 

Pols sec polivalent Bo Bo Bo Nul 
Tensions         

< 1000V 

Pol sec especial per 

metalls 
Nul Nul Nul Bo Nul 

Substituts d'halògens 
Acceptable per focs 

petites 

Acceptable per focs 

petits 
Nul Nul Bo 

 

Protecció amb aigua: 

En aquest apartat s’avaluen les necessitat d’aigua com a mètode d’extinció 

d’incendis a la planta de produció d’anhídrid ftàlic.  

A tota la planta es troben distribuides columnes hidrants, boques d’incendis 

equipades i extintors. Es trobaran senyalitzats al diagrama amb els següents simbols. 

Taula 5.20.- Significats dels símbols que senyalitzen els equips e protecció contra incendis. 
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➢ Blocs d’incendis equipats (BIE): 

Pel que fa a les boques d’incendi equipades, es troben a tota la planta repartides de 

forma estratègica amb l’objectiu de disposar d’elles amb facilitat en cas de necessitat. Es 

troben, per tant, al costat de les portes ( a menys de 5 m de la sortida d’evacuació). Les 

boques d’incendis equipades s’utilitzen per transportar i projectar aigua d’un punt fixe a una 

zona on es produeixi un incendi. La instal·lació esta formada per una xarxa de canonades 

d’aigua , la font de subministrament i la mateixa boca d’incendis. Qualsevol boca d’incendi 

inclou al seu mecanisme una broqueta, una llança, una mànega, una vàlvula manual, un 

manòmetre, el suport de l’estructura i l’armari on es recull.   

Les boques d’incendis més utilitzades acostumen a ser les BIE de 25 i 45 mm. Tot 

seguit, s’exposen les característiques més destacades de cadascuna d’elles: 

➢ BIE-25 (25 mm): Mànegues de 1” que es troben enrotllades. La mànega es 

rodona i te una longitud aproximat de entre 15 i 25 m. Aquest equip 

proporciona, aproximadament, 1,6 l/s. 

➢ BIE-45 (45 mm): La mànega és de tela i es troba plegada. El seu diàmetre 

és de 11/2” i per utilitzar-la s’ha d’estendre uns 20 m. Proporcionar un cabal 

d’uns 3.3 l/s.  

A la planta es disposa de dos equips de boques d’incendis; les de 25 es reservaran 

a l’àrea de les oficines (A-900) i la resta s’instal·laran on s’hagi determinat risc d’incendi 

baix. Les BIE-45 es reserven a la resta de les zones de la planta on el risc d’incendi és mig 

o alt. Tenint en compte que el radi d’acció de les BIE és de 25 m, la distància màxima entre 

dos boques d’incendi a la planta és de 50 m.  

 

Figura 5.14: BIE. 

Al costat de les BIE s’han disposat d’alarmes per a que sigui possible informar de 

que s’està produint un incendi. 
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➢ Ruixadors o sprinklers: 

Els ruixadors o sprinkler s’han col·locat a les àrees on es troben les oficines, 

despatxos, laboratoris i sales de control, i a zones on es concentrin altes temperatures com 

als condensadors o reboilers. També s’han col·locat a l’àrea de serveis ja que es l’àrea amb 

més risc d’incendi.  

Els cabals dels ruixadors oscil·laran entre uns 200 l/s a l’àrea de les oficines i 5.000 

l/s a l’àrea de serveis. Els càlculs d’aquests cabals s’han realitzats en funció de la superfície 

de la pròpia àrea i del nivell de risc d’incendi d’aquest.  

 

Figura 5.15: Ruixador o sprinkler. 

➢ Hidrants: 

Respecte als hidrants, la planta comptarà amb ells també complint amb la normativa 

vigent. Els hidrants són dispositius constituïts per un conjunt de vàlvules i una columna 

central amb la finalitat de subministrar aigua a mànegues que s’acoblin directament per 

tancs o bombes del servei d’extinció. Els hidrants tenen un radi d’acció de 4m, cosa que 

s’ha tingut en compte a l’hora de distribuir-los a la planta.  

 

Figura 5.16: Hidrant. 
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Amb la finalitat de que l’aigua contra incendis circuli fins als sistemes que conformen 

la protecció activa, es necessària la compra d’un equip de bombeig complert. Aquest ha de 

subministrar l’aigua de la xarxa a una pressió major que la pèrdua de càrrega que suposa 

tots els trams de les canonades i accidents presents a la instal·lació. Tenint en compte que 

els diàmetres típics de la canonada que connecta el dispositiu amb la xarxa és de 8 

polsades, el de la canonada de entre 4 i 6 polsades, es considera acceptable una pressió 

de subministrament de 5 Kg/cm2. 

L’equip contra incendis per satisfer les necessitats consta d’una bomba principal 

acciona per un motor elèctric i una bomba de reserva accionada per un motor dièsel. La raó 

principal d’aquesta configuració és que en cas d’incendi, es possible que el sistema elèctric 

quedi inutilitzat i, per tant, la bomba no podria impulsar l’aigua cap als elements actuadors. 

D’aquesta manera, en cas de que falli el subministrament d’electricitat es disposa d’una 

alternativa per combatre el incendi. Concretament, la bomba escollida es de tipus Jockey i 

dièsel. L’aigua es bombejarà d’una bassa d’aigües fluvials.  

 

Protecció amb extintors: 

Els extintors es situen en zones de la planta considerades com de baix risc i en altres 

de més risc en cas que s’activessin els ruixadors. D’acord amb la normativa vigent, com a 

mínim s’ha d’instal·lar un extintor cada 200 m2 com a mínim.  

A l’àrea A-800, l’àrea de serveis, on es situar el transformador elèctric, s’utilitzen 

extintors de CO2 de 5 Kg cadascun, ja que no malmeten l’equip i no son conductors de 

l’electricitat. A les altres àrees els extintors seran de pols, tenint en compte el risc d’incendi 

que hi ha a la planta i els materials que la poden provocar.  

 

Detectors d’incendis: 

La planta disposarà de detectors automàtics d’incendis per disminuir el risc o els 

danys del foc. 

Els detectors automàtics controlen una o més característiques el foc (calor, radiació, 

fum). Aquests disposaran bàsicament de: cap detector, central de senyals i alarma. Els 

detectors d’incendis automàtics poden ser de cinc tipus, d’acord amb la característica del 

foc a la que ataqui. 

➢ De flames: aquest tipus de detector mesura la radiació que es desprèn del 

foc en un incendi: ultraviolat, radiació infraroja, o una combinació d’ambdues. 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHÍDRID FTÀLIC 

  Capítol 5: Seguretat e higiene 

 

 

 
Pàgina 5-233 de 5-246 

 

Si la radiació emesa es 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. Els detectors de flama no necessiten ser 

instal·lats als sostres ja que funcionen per radiació i han de tenir una línia de 

visualització totalment aclarida fins a la zona de protegir. Els detectors de 

flama són aconsellables per usos en aplicacions com vigilància de zona 

d’emmagatzemat o en zones en que l’incendi es pot propagar amb facilitat i 

rapidesa: bombes, vàlvules o canonades que continguin combustibles líquids 

o zones amb materials combustibles.  

➢ De calor: Generalment, solen ser els menys sensibles de tots els detectors 

disponibles. Existeixen dos tipus, principalment, d’acord amb la seva 

resposta: 

- Termostàtics: tenen fixada una temperatura, que quan es 

sobrepassa, el detector activa l’alarma.  

- Termovelocímetres: són sensibles a l’augment de temperatura. Quan 

l’augment de temperatura per unitat de temps excedeix el valor 

màxim permès, el detector activa l’alarma. Aquests detectors són 

més adequats per quan la temperatura ambient no fluctuï de manera 

brusca. Són molt resistents a condicions mediambientals adverses i 

cal que estiguin instal·lats al sostre.  

➢ De fum: Existeixen dos tipus: 

- Per ionització: funcionen per ionització de l’aire dins de les càmeres. 

Aquest mètode fa a l’aire ser conductor, i si hi ha fum, aquest últim 

farà variar la conductivitat de l’aire, emetent una senyal que activa 

l’alarma. 

- Per difusió de llum: es basen a la mediació 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 últim. Es fa 

incidir la llum amb una làmpada especial de centelleig i, d’acord a la 

senyal que rebin les cèl·lules fotoelèctriques s’activarà l’alarma o no.  

En general els detectors de fum tenen una resposta ràpida. La 

inconveniència tendeixen a donar falses alarmes, com a conseqüència 

d’una dolenta instal·lació.  
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5.10.3.2 Protecció passiva 

La protecció passiva compren tots aquells materials, sistemes i tècniques, 

dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació i 

facilitar, per últim, la seva extinció.  

Els productes de protecció passiva han de complir la normativa vigent. Superen 

estrictes assajos realitzats per laboratoris acreditats que demostren la seva eficàcia 

(reacció, resistència i/o estabilitat, luminescència) en proves amb foc real. Després de les 

proves són aptes per a la seva instal·lació atenent a una sèrie de paràmetres (suports, 

gruixos, aplicació, etc.) ben definits. 

Segons la normativa vigent la protecció passiva s’encarrega de: 

➢ Garantir el confinament i control d’un incendi i facilitar l’evacuació del 

ocupants. 

➢ Garantir l’estabilitat de l’edifici i limitar el desenvolupament d’un possible 

incendi. 

Els edificis i establiments estaran compartimentats en sectors d’incendis mitjançant 

elements amb una resistència (determinada) al foc. Els elements estructurals amb funció 

important han de tenir estabilitat al foc. Es tracta d’una protecció permanent, sempre hi és, 

sense necessitat d’intervenció humana i mai falla. 

Cal diferenciar entre la protecció del continent (edifici) i del contingut (revestiment, 

cortines, moquetes). E continent està regulat pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el Reial 

Decret 312/2005 (Euroclasses) i el Reial Decret 110/2008, sobre productes de construcció 

i la seva reacció i resistència al foc, que modifica parcialment l’anterior. En ells es determina 

la instal·lació de materials de protecció contra incendis que garanteixen l’estabilitat i 

resistència al foc de l’edifici i els seus sectors d’incendi. Això és responsabilitat del promotor, 

el projectista i el constructor de l’edifici, així com de la propietat.  

El contingut està regulat per la normativa esmentada anteriorment.  

Per tal de garantir el funcionament i l’eficàcia de la protecció passiva cal triar 

empreses instal·ladores que, amb bons productes, compleixin la normativa seguint les 

respectives guies de disseny. 

Quan es realitza un projecte de protecció contra incendis, no es pot contemplar 

exclusivament el compliment de les normativa. Cal també assegurar la seva correcta 

instal·lació i manteniment, i el seu control a la seva obra i el control de les instal·lacions. 
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Els productes han de complir els Eurocodis i les normes UNE-EN que a partir dels 

resultats consignats en assajos en laboratoris autoritzats i la seva correcta instal·lació, ens 

garanteixen el compliment de la normativa vigent.  

 

➢ Protecció estructural 

Evita el col·lapse de l’edifici. La componen elements o productes (pintura, morter de 

projecció i plaques) que s’apliquen a l’estructura portant (pilar, biga, suport, mur de càrrega, 

fals sostre, forjat, tancament) de l’edifici, per tal d’incrementar la seva estabilitat al foc.   

➢ Tractament ignífug 

Evita l’inici del foc. És el procés que incorpora, de forma permanent, un element o 

additiu ignifugant a un material inflamable en la seva fase de fabricació o posteriorment “in 

situ”, per tal de millorar la seva reacció davant el foc. Requereix la realització d’assaigs de 

reacció al foc dels materials: tèxtils, fustes, plàstics, etc. 

➢ Compartimentació 

Evita la propagació del foc.  

Tancaments: Mitjançant plaques i panell per construir elements i sistemes resistents 

al foc, com portes tallafoc, conductes de ventilació, falsos sostres, etc. 

Segellat: Mitjans o solucions utilitzats per a la sectorització que eviten que el foc, els 

gasos inflamables i la temperatura passin d’una part a una altre del sector d’incendi de 

l’edifici a través dels buits de passos d’instal·lacions. S’han de segellar tota mena de buits, 

penetracions, cables i canonades. 

➢ Sistemes d control de fums 

Buiden els fums. Són barreres de fums, exutoris i ventiladors que sectoritzen i 

evacuen el fum de l’edifici per preservar-lo lliure de fums dels espais d’evacuació i retardar 

l’escalfament estructural. 

➢ Senyalització luminescent 

Garanteixen l’evacuació. Sistema pel qual es facilitat l’evacuació encara en absència 

total de llum, indicant les sortides d’emergència, equips de protecció contra incendis, riscos 

específics, etc. 
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5.10.3.3 Manteniment del sistema 

Tot seguit es troben les operacions a realitzar pel personal de la instal·lació del equip 

o sistema integrat de la planta. 

Taula 5.22.- Mètodes i procediments pel manteniment dels sistemes contra incendis. 

Equip o sistema 
Revisió 

3 mesos 6 mesos 

Sistemes automàtics de 

detecció i alarma 

Comprovació del 

funcionament de les 

instal·lacions (amb cada font 

de subministrament). 

Substitució de pilots, fusibles, 

etc. Defectuosos. 

Manteniment d’acumuladors 

(neteja de bornes, reposició 

d’aigua destil·lada, etc.). 

 

Sistema manual d’alarma 

d’incendis 

Comprovació de funcionament 

de la instal·lació (amb cada 

font de subministrament). 

Manteniment d’acumuladors 

(neteja de bornes, reposició 

d’aigua destil·lada, etc.). 

 

Extintors d’incendis 

Comprovació de 

l’accessibilitat, bon estat 

aparent de conservació, 

segurs, precintes, 

inscripcions, mànega, etc. 

Comprovació de l’estat de la 

carrera (pes i pressió) de 

l’extintor i de les ampolles de 

gas impulsor (si mateix), estat 

de les parets mecàniques 

(filtre, vàlvules, mànega, etc.). 

 

Bloques d’incendi equipades 

(BIE) 

Comprovació de la bona 

accessibilitat, i senyalització 

dels equips. Comprovació per 

inspecció de tots els 

components, procedent a 

desenvolupar la mànega en 

tota la seva extensió i 
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accionament del filtre en cas 

que sigui de diverses 

posicions. Comprovació, per 

lectura de manòmetre, de la 

pressió de servei. Neteja del 

conjunt i engreixament de 

tancament i frontisses en 

portes dels armaris. 

Hidrants 

Comprovar l’accessibilitat al 

seu entorn i la senyalització 

en tots els hidrants enterrats. 

Inspecció visual comprovant la 

estanqueïtat del conjunt. 

Treure les tapes de sortida, 

engreixar les rosques i 

comprovar l’estat de les juntes 

dels rècords. 

Engreixar la rosca 

d’accionament o omplir la 

càmera d’oli del mateix. Obrir i 

tancar l’hidrant, comprovant el 

funcionament correcte de la 

vàlvula principal del sistema 

de drenatge. 

Sistema de columna seca  

Comprovació de 

l’accessibilitat de l’entrada al 

carrer i presses al terra. 

Comprovació de la 

senyalització. Comprovació de 

les tapes i del correcte 

funcionament dels seus 

tancaments (engreixar si és 

necessari). Comprovar que les 

claus de les connexions 

siameses estan tancades. 

Comprovar que les claus de 

seccionament estan obertes. 

Comprovar que totes les tapes 

del ràcord estan ben 

col·locades i ajudes. 

Sistemes fixos de extinció: 

Ruixadors d’aigua. Aigua 

polvoritzada. Pols. Agents 

extintors gasosos. 

Comprovació de que les filtres 

de l’agent extintor o ruixador 

estan en bon estat i lliures 

d’obstacles pel seu correcte 

funcionament. Comprovació 

del bon estat dels components 

del sistema, especialment de 

la vàlvula de prova als 
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sistemes de ruixadors, o els 

comandaments manuals de la 

instal·lació dels sistemes de 

pols, o agents extintors 

gasosos. Comprovació de 

l’estat de càrrega de la 

instal·lació dels sistemes de 

pols, anhídrid carbònic, o 

hidrocarburs halògens i de les 

ampolles de gas impulsor. 

Comprovació dels circuits de 

senyalització, pilots, etc., als 

sistemes d’indicacions de 

control. Neteja general de tots 

els components.  

 

Taula 5.23.- Mètodes i procediments pel manteniment dels sistemes contra incendis. 

Equip o sistema 
Revisió 

1 any 5 anys 

Sistemes automàtics de 

detecció i alarma d’incendis 

Verificació integral de la 

instal·lació. Neteja de l’equip 

de centrals i accessoris. 

Verificació d’unions roscades 

o soldades. Neteja i reglatge 

de relés. Regulació de 

tensions i intensitats. 

Verificació dels equips de 

transmissió d’alarma. Prova 

final de la instal·lació amb 

cada font de subministrament 

elèctric. 

 

Sistema manual d’alarma 

d’incendis 

Verificació de la instal·lació. 

Neteja dels seus components. 

Verificació d’unions roscades 

o soldades. Prova final de la 

instal·lació amb cada font de 

subministrament elèctric. 

 

Extintors d’incendis 

Verificació de l’estat de 

càrrega (pes, pressió) i en el 

cas d’extintors de pols amb 

A partir de la data de 

timbratge de l’extintor (i per 

tres cops) s’ha de retimbrar 
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ampolles d’impulsió, estat de 

l’agent extintor. Comprovació 

de la pressió d’impulsió de 

l’agent extintor. Estat de la 

mànega, filtre o llança, 

vàlvules i parts mecàniques. 

l’extintor d’acord amb la ITC-

MIE-AP5 del Reglament 

d’aparells a pressió sobre 

extintors d’incendis (BOE nº 

149, DEL 23 DE JUNY DE 

1982). 

Boques d’incendi equipades 

(BIE) 

Desmuntatge de la mànega i 

assaig d’aquesta en el lloc 

adequat. Comprovació del 

correcte funcionament del 

filtre a les seves diverses 

posicions i del sistema de 

tancament. Comprovació de la 

estanqueïtat dels ràcords i 

mànega i estat de les juntes. 

Comprovació de la indicació 

del manòmetre amb un altre 

de referència (patró) acoblat al 

ràcord de la connexió de la 

mànega. 

La mànega ha de ser sotmesa 

a una pressió de prova de 15 

Kg/cm2.  

Sistemes fixos de extinció: 

Ruixadors d’aigua. Aigua 

polvoritzada. Pols. Agents 

extintors gasosos. 

Comprovació integral, d’acrod 

amb les instruccions del 

fabricant o instal·lador, 

incloent en tot cas: verificació 

dels components del sistema, 

especialment els dispositius 

de dispar i alarma. 

Comprovació de la càrrega de 

l’agent extintor i de l’indicador 

de la mateixa (mesura 

alternativa de pes o pressió). 

Comprovació de l’estat de 

l’agent extintor. Prova de la 

instal·lació a les condicions de 

la seva recepció. 
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5.11 PROTECCIÓ CONTRA LES EXPLOSIONS 

La normativa vigent que s’aplicarà es troba dins del marc del Reial Decret 681/2003, 

del 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als 

riscos derivats d’atmosferes explosives al lloc de treball. 

5.11.1 Atmosferes explosives 

Senten per atmosfera explosiva la barreja amb aire, en condicions atmosfèriques, 

de substàncies inflamables en forma de gasos, vapors, boires o pols, a les que, després 

d’una ignició, la combustió es propaga a la totalitat de la barreja no cremada.  

 A les àrees on es puguin forma atmosferes explosives l’empresa ha de classificar 

les zones, com estipula l’annex I del RD 681/2003. A més de garantir que les disposicions 

mínimes establertes a l’annex II, del mateix RD.  

5.11.2 Classificació d’àrees amb risc d’atmosferes explosives (ATEX) 

Per tal de determinar l’abast de les mesures de prevenció i protecció que s’hagin 

d’adoptar s’ha de classificar, en zones, les àrees en les que es puguin formar atmosferes 

explosives en quantitats per les que sigui necessari l’adopció de precaucions especials per 

protegir la seguretat i la salut dels treballadors afectats.  

Aquesta classificació s’ha de fer tenint en compte el tipus de substància que origina 

l’atmosfera explosiva, la freqüència amb què es produeixen les atmosferes explosives i la 

seva durada.  

Es consideren àrees de risc, aquelles a les que es puguin formar atmosferes 

explosives en quantitats que resultin necessària la adopció de precaucions especials per 

protegir la seguretat i la salut dels treballadors afectats.  

Pel contrari, es consideren àrees sense presència de perill, a les que no s’esperi la 

formació d’atmosferes explosives, a no ser que l’anàlisi de les seves propietats demostri 

que, barrejades amb aire, no siguin capaces, per si soles, de propagar una explosió.  

Les substàncies inflamables o combustibles es consideren substàncies capaces de 

formar atmosferes explosives, a no ser que l’anàlisi de les seves propietats, demostri que, 

barrejades amb aire, no son capaces, per si soles, de propagar una explosió. 

Les capes, depòsits i acumulacions de pols inflamable han de considerar-se com 

qualsevol altre forma capaç de forma atmosferes explosives. 
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La senyalització de les zones de risc d’atmosferes explosives es fa amb la següent 

senyal, que ha de tenir forma triangular, lletres negres sobre fons groc, bordes negres (el 

groc haurà de cobrir el 50% de la superfície de la senyal). 

 

Figura 5.18: Senyal de zona amb risc d’atmosfera explosiva. 

Segons l’annex I, del Reial Decret 681/2003, les àrees de risc es classifiquen de la 

següent manera.  

➢ Zona 0: àrea de feina a la que una atmosfera explosiva consisteix en una 

barreja amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira 

estigui present de manera permanent, o per un període de temps prolongat, 

o amb freqüència.  

 

Exemples: interior de recipient d’emmagatzematge tancats que continguin 

líquids inflamables, entorn proper a la sortida de ventilació dels dipòsits 

atmosfèrics de líquids inflamables, interior d’aparells de fabricació o de 

mescla tancats o magatzems de peces acabades de tractar amb substàncies 

que puguin desprendre vapors inflamables com pintures, productes de 

neteja, etc., quan no disposi de ventilació suficient.  

 

➢ Zona 1: àrea a la que no es probable, en condicions normals d’explotació, la 

formació ocasional d’una atmosfera explosiva consistent en una barreja amb 

aire e substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. 

 

Exemples: proximitat immediata d’obertures d’ompliment i buidatge 

ocasional de líquids inflamables, exterior de recipients que poden obrir-se 

ocasionalment o la proximitat immediata d’obertura d’alimentació , boques 

de càrrega i preses de mostres, orificis de sortida a l’aire lliure de guardes 

apagaflames hidràulics, extrems de braços articulats i de les mànegues 

flexible de càrrega de vehicles cisternes i altres recipients, tapes i registres 
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de càrrega i vàlvules de buidatge d’aparells, vàlvules de preses de mostra i 

de purgat lliure a l’ambient o fosses i canalitzacions tancades sense 

estanquitat assegurada.  

 

➢ Zona 2: àrea de feina a la que no es probable en condicions normals 

d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva consistent en una barreja 

amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o a la 

que , en cas de formar-se, aquesta atmosfera explosiva només romangui 

durant breus períodes de temps. 

 

Exemples: àrees a les que la fuita pugui procedir d’una averia o situació 

anormal o accidental, espiells o tubs de nivell de vidre en condicions 

estanques, tancament o segellat de bombes, compressors, vàlvules, etc., 

aparells de materials fràgils (vidre, ceràmica...), protegits, en els que 

accidentalment podria produir el seu trencament, orificis de respiració de 

membranes de manoreductors (reductors a pressió) o emmagatzematge de 

productes inflamables d’acord a la legislació vigent. 

 

➢ Zona 20: àrea de treball a la que una atmosfera explosiva en forma de núvol 

de pols combustible amb aire estigui present de manera permanent, o per un 

període de temps prolongat, o amb freqüència. 

➢ Zona 21: àrea de treball a la que es probable la formació ocasional, en 

condicions normals d’explotació, d’una atmosfera explosiva en forma de 

núvols de pols combustible en aire.  

➢ Zona 22: àrea de feina a la que no es probable, en condicions normals 

d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva en forma de núvols de 

pols combustible amb aire o en el que, en cas de formar-se, aquesta 

atmosfera explosiva només romangui durant un breu període de temps.  

 

5.11.2.1 Metodologia de classificació zones ATEX 

A l’hora de classificar les zones ATEX s’han de determinar els següents paràmetres. 

➢ Caracterització de la substància segons: IEMS (Intersitici de seguretat), LIE-

LSE (límits d’explosivitat), Punt d’inflamació (flash point) i temperatura 

d’autoignició. 

➢ Identificació de les fonts d’escapament. 
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➢ Definició: punt o lloc des el qual un gas, vapor o líquid inflamables es pot 

escapar a l’atmosfera de tal manera que pot formar-se una atmosfera 

explosiva. 

➢ Categorització: Continu/ Primari/ Secundari 

➢ Quantificació: Taxa d’escapament, geometria de la font, velocitat 

d’escapament, concentració, etc. 

➢ Determinació la extensió de zones: Els paràmetres bàsics per a determinar 

la extensió de zones són: la concentració de gas/vapor inflamable a la 

mescla de la fuita, la volatilitat (pressió de vapor i calor de vaporització), 

temperatura del líquid, límit inferior d’explosivitat (LIE), ventilació (natural/ 

artificial) (alta/ mig/ baixa), densitat relativa del gas o vapor fugats i 

condicions climàtiques com la velocitat del vent entre d’altres.  

➢ Possible desclassificació de zones: en funció dels sistemes d’extracció 

localitzada a les proximitats a les fonts d’emissió, sistema de ventilació 

general, eliminació de processos discontinus, sistema de ventilació general, 

eliminació de processos discontinus, tancament (aïllament de la zona/ 

equips, sistemes de tancament estancs, canalitzats de doble paret, 

inertització de els atmosferes perilloses, pressurització del local classificat, 

ús de recipients i evacuació d’escapaments conduits a zones segures.  

 

5.11.2.2 Classificació de zones ATEX a la planta 

A la planta de producció d’anhídrid ftàlic es treballa amb diferents substàncies que 

poden formar ATEX, es per aquest motiu que s’han de classificar les diferents àrees en 

funció dels riscos, tal i com es mostra tot seguit.  

 

Avaluant i tenint en compte tots els paràmetres anteriorment nombrats, s’obté les 

següents classificació per àrees: 

Taula 5.24.- Classificació ATEX per a cadascuna de les àrees. 

Codi Descripció 
Classificació 

ATEX 

A-100 Emmagatzematge de matèries primeres ZONA 1  

A-200 
Pretractament reactius, reacció d’oxidació i 

switch condenser 
ZONA 1 

A-300 Purificació del producte final -  
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A-400 Solidificació del producte - 

A-500 
Emmagatzematge de l’anhídrid ftàlic i 

anhídrid maleic 
- 

A-600 Tractament de residus - 

A-700 Laboratoris / sala de control - 

A-800 Serveis de planta - 

A-900 Oficines / menjador / vestuaris - 

A-1000 Àrea d’accés - 

A-1100 Bassa contra incendis - 

 

Hi ha zones classificades que degut a la inertització han baixat de nivell com poden 

ser les d’emmagatzematges de matèries primeres. 

 

5.11.3 Mesures de protecció a les zones ATEX 

A continuació es troben les mesures de protecció que s’ha d’aplicar segons l’annex 

II del Reial Decret 61/2003.  

➢ Totes les fuites o alliberaments, intencionats o no, de gasos, vapors o boires 

inflamables o de pols combustibles que puguin donar lloc a riscos d’explosió 

haurà de ser enviat o evacuat a un lloc segur o, sinó fos viable, ser 

contingudes o controlades amb seguretat per altres mitjans.  

➢ Quan l’atmosfera explosiva contingui diversos tipus de gasos, vapors, boires 

o pols combustibles o inflamables, les mesures de protecció s’ajustaran al 

major risc potencial. 

➢ De conformitat amb el disposat al Reial Decret 614/2001, del 8 de juny, sobre 

les disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors davant al risc elèctric, quan es tracti d’evitar els riscos d’ignició, 

també s’hauran de tenir en compte les descarregues electrostàtiques 

produïdes pels treballadors o el entorn de treball com portadors o generals 

de càrrega. S’haurà de proveir als treballadors de calçat antiestàtic i roba de 

treball adequada feta de materials que no donin lloc a descarregues 

electrostàtiques que puguin causa la ignició d’atmosferes explosives. 

➢ La instal·lació, els aparells, els sistemes de protecció i els seus 

corresponents dispositius de connexió només es posaran en funcionament 

si el document de protecció contra explosions indica que poden utilitzar-se 

amb seguretat a una atmosfera explosiva. El que s’ha comentat anteriorment 
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s’aplicarà al equip de treball i corresponents dispositius de connexió que no 

es considerin aparells o sistemes de protecció si la seva incorporació a 

atmosferes explosives pot donar lloc, per si mateixa, a un risc d’ignició. S’han 

de prendre mesures per evitar la confusió entre dispositius de connexió. 

➢ S’adoptaran totes les mesures necessàries per assegurar que els llocs de 

treball, els dispositius de treball i els corresponents dispositius de connexió 

que es trobin a disposició dels treballadors han sigut dissenyats, construïts, 

ensamblats e instal·lats i es mantenen i utilitzen de tal manera que es 

redueixin al màxim els riscos d’explosió i, e cas de que es produeixi alguna, 

es controli o es redueixi al màxim la seva propagació en aquest lloc o equip 

de treball. En aquests llocs de treball s’hauran de prendre les mesures 

oportunes per reduir al màxim els riscos que puguin córrer els treballadors 

pels efectes físics d’una explosió.  

➢ En cas necessari, els treballadors hauran de ser alertats mitjançant l’emissió 

de senyals òptiques i/o acústiques d’alarma i desallotjar-los en condicions de 

seguretat abans de que s’arribi a les condicions d’explosió.  

➢ Quan ho exigeixi el document de protecció contra incendis, es disposaran i 

mantindran e funcionament les sortides d’emergència que, en cas de perill, 

permetran als treballadors abandonar amb rapidesa i seguretat els llocs de 

perill. 

➢ Abans d’utilitzar per primera vegada els llocs de treball on existeixin àrees a 

les que es puguin formar atmosferes explosives, s’haurà de verificar la seva 

seguretat contra explosions. S’hauran de mantenir totes les condicions 

necessàries per garantir la protecció contra les explosions.  

La realització de verificacions s’encomanarà a tècnics de prevenció amb 

formació de nivell superior, treballadors amb experiència certificada de dos 

o mes anys al camp de prevenció d’explosions o treballadors amb una 

formació específica en aquest camp impartida per una entitat pública o 

privada amb capacitat per desenvolupar activitats formatives en prevenció 

d’explosions.  

➢ Quan l’avaluació mostri que es necessari: 

- S’ha de poder, en cas de que un tall d’energia pugui comportar nous 

perills, mantenir l’equip i els sistemes de protecció en situació de 

funcionament segur independents de la resta de la instal·lació si 

efectivament es produís un tall d’energia. 

- S’ha de poder efectuar la desconnexió manual dels aparells i 

sistemes de protecció inclosos en processos automàtics que s’apartin 
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de les condicions de funcionament previstes, sempre que això no 

comprometi la seguretat. Aquestes intervencions es confiaran 

exclusivament als treballadors amb una formació específica que els 

capaciti per actuar correctament en aquetes circumstàncies.  

- L’energia emmagatzemada haurà de dissipar-se, al accionar els 

dispositius de desconnexió d’emergència, de la manera més ràpida i 

segura possible o aïllar-se de manera que deixi de constituir un perill.  
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