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5.SEGURETAT I HIGIENE 
 

5.1. INTRODUCCIÓ 
 

La seguretat i la higiene d’una planta química són molt importats i s’ha de tenir en 

compte. Els responsables d’una planta han de poder aconseguir maximitzar la 

productivitat sense posar en perill tant les persones com el material de la planta.  

A una indústria química es poden trobar els mateixos riscos que a la majoria d’indústries, 

no obstant hi ha una sèrie de riscos que són específics d’aquest tipus d’indústries i 

aquests venen donats per factors intrínsecs dels productes utilitzats i de les condicions 

d’ocupació i operació. Ja sigui per les característiques del producte, és a dir, per la 

perillositat d’aquest o per factors externs com l’emmagatzematge, transport, 

manipulació o processat. Les fallades poden ser degudes a diverses coses (fallades 

mecàniques en els equips, organització o una mala presa de decisions per part del 

personal. Aquesta ultima s’acostuma a donar per falta dels coneixements necessaris). 

A continuació s’exposen els diferents tipus i graus de perillositat de les substàncies 

utilitzades a la planta, per tal de poder evitar i actuar correctament en cas d’accident. 

 

5.2. PRINCIPALS RISCOS A LA INDUSTRIA 
 

A tots els sectors industrials es donen accidents, tot i que cadascun té diferents riscos 

característics associats. 

Per començar s’ha de diferenciar un risc d’un perill, un perill és una situació física que 

pot causar un dany, mentre que un risc és la probabilitat que aquest perill esdevingui un 

accident amb unes conseqüències determinades. Per tant, el perill és constant mentre 

que el risc és variable. 

Així mateix un accident és el resultat de condicions de procés inadequades per les 

diferents característiques físiques i químiques dels materials i les substàncies. 

Es consideren 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 poden succeir accidents de forma inesperada, que requeriran una 

resposta immediata per part del personal. El personal ha de conèixer els diferents perills 

als quals estan exposats, així com les diferents mesures preventives que s’han d’aplicar. 
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5.2.1.CLASSIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

A continuació es classifiquen els riscos des de diferents punts de vista. 

Des del punt de vista general es poden classificar en tres categories. 

• Categoria A: aquest són els riscos inevitables i acceptats, sense compensació. 

• Categoria B: aquests riscos són evitables, però s’han de considerar inevitables 

per integrar-se plenament a la societat moderna. 

• Categoria C: aquests últims són normalment evitables, voluntaris i amb 

compensació. 

Una altra forma de classificar-los és des d’un unt de vista més concret. 

• Convencionals: relacionats amb l’activitat i l’equip existent en qualsevol sector. 

• Específics: associats a la utilització o manipulació de productes que poden 

provocar danys. 

• Majors: relacionats amb els accidents i situacions excepcionals. 

Els riscos convencionals i específics corresponen al tractament clàssic de la seguretat i 

higiene a la feina, i generalment són fàcils de preveure. Per contra, els riscos majors 

tenen unes característiques especials que els fa en els més temibles. 

Per últim els riscos es poden classificar en diferents classes que s’especifiquen a 

continuació. 

• Classe I: contempla activitats considerades de risc mínim 

• Classe II: activitats de risc baix 

• Classe III: activitats de risc mitjà 

• Classe IV: activitats de risc alt 

• Classe V: activitats de ris màxim 

 

5.2.2.TIPUS DE RISCOS 
 

Físics: el seu origen esta en els diferents elements de l’entorn dels llocs de treball. La 

humitat, el calor, el fred, la il·luminació, les pressions, les vibracions, etc. Poden produir 

danys als treballadors. 

Químics: és aquell risc susceptible de ser produït per una exposició no controlada a 

agents químics que poden produir efectes aguts o crònic i l’aparició de malalties.  
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Biològics: es poden donar quan es treballa amb agents infecciosos. 

Ergonòmics: fa referència a la postura que manté el treballador mentre realitza el seu 

treball. 

Psicosocials: és tot aquell que es produeix per excés de treball, un clima social negatiu, 

etc. Poden provocar depressió, fatiga professional, etc. 

Per tal de poder evitar els diferents tipus d’accident que es poden donar, s’han 

d’analitzar aquests així com les seves fonts. 

A continuació s’exposen els riscos que poden succeir a la indústria i les seves mesures 

preventives. 

 

5.2.3.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: 

• Conservar aïllat i net el sòl de les zones de pas i de treball. 

• Depositar les deixalles industrials en recipients adequats. 

• Si el sòl està desgastat i relliscant, hi ha forats o irregularitats, s’ha de comunicar 

ràpidament al responsable de seguretat. 

• Salvar les petites diferències de nivell dels pisos dels passadissos i corredors amb 

rampes suaus mantenint-les lliures d’obstacles. 

• En el transport manual de materials no s’ha de obstaculitzar amb la càrrega la 

visibilitat del recorregut. 

• Disposar de drenatges adequats en llocs permanentment mullats o humits. 

• Senyalitzar el sòl de les zones de pas i treball. 

• S’ha d’evitar apujar-se en carretons o plataformes mòbils per desplaçar-se. 

• Estacionar els carretons sempre amb la forquilla baixa i sempre en llocs 

senyalitzats. 

• Utilitzar calçat adequat al tipus de treball realitzat. 

• Il·luminar adequadament les zones de treball. 

• Recollir i fixar els cables de les làmpades, telèfons, maquinaria, etc. 

• Els aixecaments i transport manual de càrregues que han d’evitar-se. 

• Utilitzar roba adequada al treball que es realitza. 

• Mentre s’està realitzant un treball s’ha de mantenir la atenció necessària per 

evitar distraccions que puguin esdevenir en un accident. 
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5.2.4.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: 

• El mètode de treball s'ha d'estudiar d'acord amb els factors de risc, respectant 

criteris d'eficiència i qualitat en el treball. 

• S'han de planificar prèviament les activitats que inclouen l'avaluació dels riscos. 

• Cal escollir equips de treball que ofereixin una protecció suficient contra el risc 

de caiguda. 

• S’ha d’incloure l’estudi per l’ocupació de les proteccions necessàries i suficients 

per a cada tipus de tasca, considerant les col·lectives (baranes, xarxes de 

seguretat o cobertura de buits) i individuals (arnesos de seguretat). 

• L'equip de protecció individual ha d'estar format per un sistema anticaigudes, 

constituït per un arnès anticaigudes i un subsistema de connexió. En l'ocupació 

de l'arnès de seguretat cal preveure els seus punts d'ancoratge. 

• S'ha de verificar que els treballadors hagin rebut la formació i informació 

necessàries per al desenvolupament de les seves tasques, respecte als riscos i la 

forma d'evitar-los. 

• Els treballs temporals en altura només podran efectuar-se quan les condicions 

meteorològiques no posin en perill la seguretat i la salut dels treballadors. 

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

protegiran mitjançant baranes o altres sistemes de protecció de seguretat 

equivalent, que podran tenir parts mòbils quan sigui necessari disposar d'accés 

a l'obertura. 

• Les plataformes de treball han de ser preferentment metàl·liques. La utilització 

de taulons està condicionada al fet que estiguin nets, sense defectes i nusos 

visibles. L'amplada mínima ha de ser de 60 cm. Si s'utilitzen taulers, aquests han 

d'encaixar perfectament en els seus suports, havent sobresortir dels punts de 

suport quan estiguin sobreposats entre 20 cm i 30 cm per cada costat per facilitar 

la seva fixació. El gruix dels taulers haurà de ser de 5 cm. 

• L'ample mínim de les passarel·les ha de ser de 60 cm i disposaran de baranes o 

sòcols en ambdós costats aquelles que es trobin situades a més de 2 m d'alçada 

sobre el sòl o pis. 

• Els costats oberts de les escales fixes i de servei que tinguin quatre contraesglaó 

o més es protegiran amb baranes. 
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• Les escales manuals hauran de ser preferiblement metàl·liques, s'hauran de 

col·locar de forma inclinada, sobrepassant 1 m del punt de suport superior i es 

pujarà o baixarà davant. 

• Les escales de tisora han de tenir limitadors d'obertura en bon estat. No s'ha de 

passar d'un costat a un altre per la part superior ni col·locar-se a cavall en ella. 

 

5.2.5.ATRAPAMENT 
 

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: 

• Assegurar-se que els resguards estiguin col·locats correctament i que funcionin. 

• Mantenir allunyades les mans i els dits de les zones on hi hagi elements mòbils. 

• No s’han d’anular o modificar els elements de protecció. 

• Si s’ha d’alimentar una màquina, s’ha d’assegurar que el material no entorpeixi 

els moviments d’aquesta. 

• No s’ha de treballar amb anell ni cadenes que puguin quedar enganxades. 

• No s’ha de descuidar la indumentària. 

• S’ha de recollir el cabell en el cas de tenir-ho llarg. 

• S’ha d’anar en compte amb les maquinària portàtil. 

• El manteniment de la màquina s’ha de realitzar quan aquesta està totalment 

parada. 

 

5.2.6.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. 
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• 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.). 

5.2.7.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 

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: 

• Planificar l’aixecament. 

• Sempre que sigui possible utilitzar ajudes mecàniques. 

• Seguir les indicacions que apareguin a l’embalatge sobre els possibles riscos de 

la càrrega. 

• Sol·licitar ajuda a altres persones. 

• Tenir prevista la ruta. 

• Utilitzar vestimenta, calçat i els equips adequats. 

• S’ha de tenir una bona posició, adquirint una postura estable i equilibrada. 

• Adherència ferma de la càrrega. 

• Aixecament suau. 

• Evitar girs. 

 

5.2.8.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: 

• Considerar el nivell d’il·luminació en funció de cada activitat i de la zona de 

treball. 
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• Tenir en compte els nivells mínims d’il·luminació establerts per la legislació. 

• La llum natural ofereix moltes avantatges amb respecte a la claredat, a l’estalvi 

energètic i a la sanció de benestar que atorga a les persones. 

• Planificar la il·luminació d’un lloc de treball orientat a la llum de forma correcta. 

• Instal·lar il·luminació localitzada en aquells llocs de treball que ho requereixen. 

• Reparar immediatament dels punts de llum que presentin desperfectes i estigui 

espatllats. 

• Considerar aspectes relacionats amb el color ja que aquest produeix en 

l’observador reaccions psíquiques emocionals que poden ser positives o 

negatives. 

• Col·locar les superfícies de treball entre els punts de llum i no directament sota 

ells, amb el fi de que la llum no incideixi directament sobre el pla de treball. 

 

5.2.9.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. 

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. 

• 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. 

• No utilitzar aparells elèctrics amb mans humides i desconnectar els equips abans 

de netejar-los. 
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• Abans d’iniciar qualsevol treball a baixa tensió, es considera que tots els cables 

conductors porten corrent elèctrica, per tant s’ha de comprovar prèviament 

l’absència de tensió. 

• No s’han de realitzar treballs en instal·lacions elèctriques de cap tipus. 

• S’ha d’augmentar la resistència del cos al pas de l’electricitat a partir dels EPI’s. 

• S’ha d’evitar la utilització d’aparells elèctrics en cas de pluja o electricitat. 

• S’han d’evitar les reparacions provisionals. Els cables danyats han de ser 

reemplaçats per uns altres. 

• Tota màquina portàtil elèctrica hauran de disposar d’un sistema de protecció i 

lliures de greixos, olis i altres substàncies lliscants. 

• No s’han d’instal·lar adaptadors en les bases de presa de corrent. 

• Les eines manuals han d’estar convenientment protegides front al contacte 

elèctric. 

 

5.2.10.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. 

• 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. 
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5.2.11.EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES, TÒXIQUES O 

IRRITANTS. 
 

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.  

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

tòxic. Aquest risc depèn de la toxicitat i la dosis absorbida.  

Les mesures preventives que s’adopten son: 

• La concepció i organització dels sistemes de treball en el lloc de treball. 

• La selecció i instal·lació dels equips de treball. 

• L'establiment dels procediments adequats per a l'ús i manteniment dels equips 

utilitzats per treballar amb agents químics perillosos, així com per a la realització 

de qualsevol activitat amb agents químics perillosos, o amb residus que en 

continguin, incloses la manipulació, l'emmagatzematge i el trasllat dels mateixos 

en el lloc de treball. 

• L'adopció de mesures higièniques adequades, tant personals com d'ordre i 

neteja. 

• La reducció de les quantitats d'agents químics perillosos presents en el lloc de 

treball al mínim necessari per al tipus de treball de què es tracti. 

• La reducció al mínim del nombre de treballadors exposats o que puguin estar-

ho. 

• La reducció al mínim de la durada i intensitat de les exposicions.   

• La concepció i la utilització de procediments de treball, controls tècnics, equips i 

materials que permetin, aïllant l'agent en la mesura del possible, evitar o reduir 

al mínim qualsevol fuita o difusió a l'ambient o qualsevol contacte directe amb 

el treballador que pugui suposar un perill per a la salut i seguretat d'aquest. 

• Mesures de ventilació o altres mesures de protecció col·lectiva, aplicades 

preferentment en l'origen del risc, i mesures adequades d'organització del 

treball. 

• Mesures de protecció individual, d'acord amb el que disposa la normativa sobre 

utilització d'equips de protecció individual, quan les mesures anteriors siguin 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 13 de 181 
 

insuficients i l'exposició o contacte amb l'agent no pugui evitar-se per altres 

mitjans. 

• Preparar tot el material en condicions d’ordre i neteja abans de realitzar 

qualsevol operació amb productes químics. 

• Seguir els procediments segurs de treball. 

• Escollir el recipient adequat per guardar cada tipus de substància química i 

etiquetada adequadament. 

• No tocar amb les mans ni provar els productes químics, ni menjar, fumar o 

masticar xiclet durant la seva manipulació. 

• No realitzar una persona sola operacions de risc amb productes químics. 

• Conservar l’etiquetatge de recipients i ampolles etiquetar degudament les 

solucions preparades. 

• Disposar de la informació i instruccions adequades per a l’eliminació dels residus 

químics. 

• Utilitzar el material de protecció adequat i utilitzar-lo correctament. 

• Disposar dels sistemes de seguretat que permetin una ràpida actuació per al 

control dels incidents que tinguin lloc. 

• En el cas de patir un accident produïts per productes químics, s’han de seguir les 

recomanacions de seguretat. 

• Consultar sempre a un mèdic en el cas d’exposició a productes químics. 

• Respectar les regles bàsiques per un emmagatzematge segur. 

 

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. 

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 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. 

Les mesures preventives que s’adopten són les següents: 

• Actualitzar i renovar els circuits elèctrics. 

• Calibrar el cablejat utilitzat al consum dels aparells que aquest alimenta. 

• Protecció i aïllament dels cablejat. 

• Protecció de la instal·lació amb materials antideflagrants. 

• Ventilació natural o forçada. 

• Eliminació i substitució de certs refrigerants utilitzats en els transformadors. 

• Instal·lació de dispositius pararaig. 

• Connexió a terra d’aquelles màquines que generen electricitat estàtica. 

• Connexió elèctrica entre si i a terra entre dispositius quan es realitzin trasbalsos 

de líquids combustibles o inflamables. 

• Implantació d’un programa de manteniment. 

• Separació o substitució dels materials inflamables de l’entorn de les màquines. 

• Revisió de l’alineació de les màquines. 

• Utilització d’eines antiguspires. 

• Separació de combustibles de la zona de treball. 

• Tenir les zones perfectament senyalitzades. 

 

5.2.13.RISC DE FUITA 
 

Una fuita és 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. 

Les fuites de substàncies perilloses constitueixen un dels accidents més freqüent en 

plantes químiques de procés, i que solen generar danys greus tant als propis equips com 

a les persones exposades. Al seu, torn una altra repercussió important previsible és la 

interrupció del procés productiu incloent en alguns casos el buidatge de la instal·lació 

 

Les fuites solen generar-se principalment en les conduccions. Dins d'aquestes els punts 

més vulnerables són les unions entre diferents trams i les connexions als equips. Les 

causes de tals fuites són múltiples però majoritàriament es deuen a errors de projecte. 

És de ressaltar que, en els equips, les bombes d'impulsió de fluids són generadores de 

molts accidents d'aquesta forma. 
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El grau d’afectació de la fuita dependrà de les característiques toxicològiques de la 

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

exposat a ella. 

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.PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

És molt important seguir unes normes de seguretat per tal de prevenir, sempre que sigui 

possible, els accidents que puguin dur-se a terme. En el Reial Decret 486/1997 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als llocs de treball. 

La majoria dels accidents són evitables, per tal d’evitar-los és necessari que els 

treballadors col·laborin i que aquests tinguin la formació necessària sobre seguretat. Així 

doncs s’haurà d’anar instruint als treballadors periòdicament sobre la normativa de 

l’empresa respecte a la seguretat i la salut. 

Degut a la seva importància es disposarà a l’empresa d’un departament encarregat 

únicament a la prevenció dels riscos laborals. Aquest departament s’encarrega de: 

• Realitza l’avaluació de riscos en els departaments. 

• Proposa mesures correctores destinades a disminuir els nivells de riscos 

detectats durant les avaluacions de riscos en departaments. 

• Efectua el tractament inicial i el seguiment de les situacions catalogades com 

situacions que requereixen atenció urgent (SRAU), que són situacions d’especial 

gravetat 

• Efectua accions immediates davant la detecció o la recepció de notificacions 

sobre actuacions especialment perilloses en les que és precís intervenir 

urgentment 

• Rep, tracta i analitza notificacions sobre diferents tipus de deficiències de 

seguretat 

• Genera documentació de caràcter tècnic 

• Participa en l’elaboració dels plans d’emergència per les diferents entitats 

• Participa en les activitats de formació i informació en la matèria de seguretat i 

salut per al personal. 
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5.3.1.OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI 
 

L’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a que la utilització dels llocs de 

treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors o, si això no fos 

possible, per a que aquests riscos es redueixin al mínim, tal i com s’estableix al capítol II 

del Reial Decret 486/1997. 

Els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes en el Reial 

Decret anteriorment esmentat pel que fa a les condicions constructives, d’ordre, neteja 

i manteniment, senyalització, instal·lacions de serveis o protecció, condicions 

ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, i material i locals de 

primers auxilis. 

 

5.3.2.CONDICIONS CONSTRUCTIVES 
 

El disseny i les característiques constructives des llocs de treball hauran de preveure els 

perill de patir caigudes xocs o cops contra objectes i enfonsaments o caigudes de 

materials sobre el personal. Així com també s’han de facilitar el control de les situacions 

d’emergència, en especial en cas d’incendi, i possibilitar, quan sigui necessari, la ràpida 

i segura evacuació dels treballadors. Els requisits obligatoris dels que s’ha de disposar 

s’expliquen a continuació. 

 

5.3.2.1.Seguretat estructural 
 

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

seva utilització. Per les condicions d’ús previstes, tots els seus elements estructurals o 

de servei incloses  les plataformes de treball i escales 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 la seva estabilitat. 

Es prohibeix 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.  
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5.3.2.2.Espais de treball i zones perilloses 
 

Les dimensions de les instal·lacions 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. A continuació, s’especifiquen 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, s’haurà de disposar d’un espai addicional suficient a les proximitats del 

lloc de treball. 

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

accedir a les zones on la seguretat dels treballadors por veure’s afectada per caiguda, 

caiguda d’objectes i contacte 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.  

Les zones d’accés restringit han d’estar clarament senyalitzades per evitar l’accés del 

personal no autoritzat.  

 

5.3.2.3.Sols, obertures, desnivells i baranes 

 

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

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, aquestes 

poden tenir parts mòbils per a quan sigui necessari disposar d’accés a la obertura. 

Aquestes, particularment, s’han de protegir com s’indica seguidament. 
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5.3.2.4.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 a una alçada mínima de 90 cm. Si l’amplada de l’escala és major a 

1.2 m; si és 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.  

 

5.3.2.5.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 vies, 

per impedir que el personal pugui colpejar-se amb aquests 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 poder netejar-se sense risc pels 

treballadors que realitzin aquesta tasca o pels que es trobin a l’edifici i les seves 

proximitats. Per aquest motiu, han d’estar dotats dels dispositius necessaris o haver 

sigut projectats integrant els sistemes de neteja. 

 

5.3.2.6.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 les 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. 
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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 centímetres i de 

1 metre, respectivament.  

A més les vies de circulació destinades a vehicles hauran de passar a una distància 

suficient de les portes, portes de gran mida, zones de circulació de vianants, passadissos 

i escales. 

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

tinguin una gran longitud i sigui tècnicament possible.  

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

vies de circulació hauran d’estar clarament senyalitzats. 

 

5.3.2.7.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.  

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. 
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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. 

 

5.3.2.8.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. 

A les escales o plataformes amb paviments perforats, l’obertura màxima dels intersticis 

ha de ser de 8 mil·límetres. 

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

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

dels cassos. 

Les escales han de tenir una amplada mínima de 1 metre, excepte a les de servei, que 

han de ser de 55 centímetres.  

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

escales de cargol, excepte si són de servei.  

Els esglaons de les escales que no siguin de servei han de tenir una petjada de entre 23 

a 36 centímetres, i una contrapetjada de entre 13 i 20 centímetres. Per altre banda, els 

de les que són de servei han de tenir una petjada mínima de 15 centímetres i una 

contrapetjada de 25 centímetres. 

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

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

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

dels esglaons no serà inferior a 2.2 metres. 

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

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

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

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

entre els esglaons de 30 centímetres. 

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 centímetres. La distància mínima 

entre la part posterior dels esglaons i l’objecte més pròxim serà de 16 centímetres. Ha 

d’haver un espai lliure de 40 centímetres 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 metre per sobre de l’últim esglaó o es prendran mesures 

alternatives que proporcionin una seguretat equivalent. 

Les escales fixes que tinguin una alçada superior a 4 metres 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. 

En el cas d’utilitzar escales fixes per alçades majors a 9 metres s’hauran d0instal·lar 

plataformes de descans cada 9 metres o fraccions. 

 

5.3.2.10.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 metres de longitud, si 

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

mà de construcció improvisada. 

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 

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

d’aproximadament 75 graus amb l’horitzontal. Quan s’utilitzin per accedir a llocs elevats, 

les seves travesses han de prolongar-se, com a mínim, 1 metre 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 metres 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. 

 

5.3.2.11.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 que disposa a la seva normativa 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 número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’evacuació dependran 

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 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 estiguin ocupats les portes s’han de poder obrir. 
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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. 

 

5.3.2.12.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 llocs han de satisfer les condicions que es senyalen en es punts 

següents: 

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, amb detectors contra incendis i sistemes d’alarma. 

Els dispositius no automàtics per combatre incendis han de ser fàcilment accessibles i 

manipulables. Aquests dispositius han de senyalitzar-conforme  a allò disposat en el 

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.  

 

5.3.2.13.Instal·lació elèctrica 

 

La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ha d’ajustar al que disposa la normativa 

específica. En tot cas, i fora de perill de disposicions específiques, aquesta instal·lació ha 

de satisfer les condicions que es senyalen als punts següents. 

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. 
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La instal·lació elèctrica i els dispositius de protecció han de tenir en compte la tensió, els 

factors externs condicionants i la competència de les persones que tinguin accés a 

aquesta part de les instal·lacions. 

 

5.3.2.14.Minusvàlids  

 

Els llocs de treball i, concretament, les portes, vies de circulació, escales , serveis 

higiènics i llocs de treball, utilitzats o ocupats per treballadors minusvàlids, han d’estar 

condicionats per a que aquests treballadors puguin utilitzar.  

 

5.3.3.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 i 

instal·lacions, s’han de netejar 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 les 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.  

Els llocs de treball, i en particular, 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 de ventilació, 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 treballadors.  

En cas de les instal·lacions de protecció, el manteniment ha d’incloure el control de 

funcionament.  
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5.3.4.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.  

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 Reglament de Calefacció, 

Climatització i Aigua Calenta Sanitària, la renovació mínima de l’aire dels locals de 

treball, serà de 30 metres cúbics d’aire net per hora i treballador, en cas dels treballadors 

sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum i tabac i de 50 metres 

cúbics, a la resta, amb la finalitat d’evitar l’ambient viciat i els olors desagradables. 

El 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. 
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A 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.  

 

5.3.5.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 

preferentment la il·luminació artificial general, complementada, a la vegada amb una 

localitzada quan les zones concretes es requereixen nivells d’il·luminació elevats. 

Els nivells mínims de il·luminació dels llocs de treball seran els establerts a la taula que 

es troba a continuació. 
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Taula 5.1.- Nivells mínims d’il·luminació dels llocs de treball. 

Zona 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 existeixen 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 dèbil. 

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.  

S’han d’evitar enlluernaments directes produïts per la llum solar o per fonts de llum 

artificials d’alta luminància. En cap cas aquestes es poden col·locar sense protecció en 

el camp visual del treballador. 
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A més s’han d’evitar els enlluernaments directes produïts per superfícies situades a la 

zona d’operació o a les seves proximitats. 

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 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 específica vigent.  

 

5.3.6.SERVEIS HIGIÈNICS I LLOCS DE DESCANS 
 

Als llocs de treball s’han de complir les següents disposicions: 

 

5.3.6.1.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.  

 

5.3.6.2.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. 
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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. 

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 tindran 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. 

 

5.3.6.3.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 
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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.  

 

5.3.6.4.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. 

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.  

 

5.3.7.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.  

5.4.SENYALITZACIÓ 

5.4.1.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. Els tipus de 

senyals són les següents: 

• Senyal de prohibició: prohibeix el comportament capaç de provocar perill. 

• Senyal d’advertència: alerta d’un risc o perill. 
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• 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. 

• 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.  

• Color de seguretat: un color al que se li atribueix una significació determinada 

amb relació a la seguretat i salut al treball 

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

comportament determinat. 

• 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. 

• Comunicació verbal: missatge verbal predeterminat, en el qual s’utilitza una veu 

humana o 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.  

 

5.4.2.COLORS DE SEGURETAT 
 

El color de seguretat 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.  
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Taula 5.2.- 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. 

Verd 
Senyal de salvament o auxili 

Portes, sortides, passatges, 

material, llocs de salvament o 

auxili, locals 

Situació de seguretat Tornada a la normalitat 

 

quan el color de fons sobre el que 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 5.3.- Colors de contrast. 

Color de seguretat Color de contrast 

Vermell Blanc 

Groc Negre 

Blau Blanc 

Verd Blanc 

 

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.  
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5.4.3.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. 

Les senyals seran de un material que resisteixi el millor possible els cops, les 

inclemències del temps i les agressions mediambientals. 

 Les dimensions han de ser adequades per facilitar la distinció i comprensió.  

Les senyals han de ser ubicades a una altura i posició apropiades en relació a l’angle 

visual. Així mateix aquestes han de ser instal·lades en un lloc ben il·luminat, accessible i 

fàcilment visible tal i com ja s’ha esmentat. 

Per tal d’evitar l’eficàcia de les senyals aquestes no estaran ubicades unes a prop de les 

altres, a més hauran de ser retirades un cop deixi d’existir la situació que les justifica. 

 

5.4.4.TIPUS DE SENYALS 

5.4.4.1.Senyals d’advertència 

 

La senyal de “perill en general” no s’utilitzarà per advertir a les persones de l’existència 

de substàncies o mescles perilloses. 

 

Figura 5.1: Senyals d’advertència principals. 
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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). 

5.4.4.2.Senyals de prohibició 

 

 

Figura 5.2: 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. 
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5.4.4.3.Senyals d’obligació 
 

 

Figura 5.3: Senyals d’obligació principals. 

El pictograma ha de ser blanc amb el fons blau que cobreixi el 50% de la senyal. 
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5.4.4.4.Senyals de lluita contra incendis  
 

 

Figura 5.4: Senyals de lluita contra incendis. 

El pictograma ha de ser blanc amb el fons vermell cobrint el 50% de la senyal. 

 

5.4.4.5.Senyals de salvament o auxili 

 

 

Figura 5.5: Senyals de salvament i auxili. 
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Tenen forma rectangular o quadrada, aquest pictograma a de ser blanc sobre un fons 

verd. El verd haurà de cobrir el 50 % de la superfície de la senyal. 

 

5.4.4.6.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 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: 

- La llum emesa per la senyal haurà de provocar un contrast 

lluminós apropiat al seu entorn, en funció de les condicions 

previstes. Al seva intensitat haurà d’assegurar la seva percepció. 

- En el cas de poder emetre tant una senyal continua com 

intermitent, la senyal intermitent indicarà respecte de la continua 

un major grau de perill. 

- La superfície ha de ser del color uniforme o pictograma que 

estableixi la normativa vigent. 

- 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.  

• 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. Aquest tipus de senyal haurà de 

ser precisa, simple, amplia, fàcil de realitzar i comprendre i clarament distingible 

de qualsevol altre senyal gestual. 
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Figura 5.6: Exemples de senyals gestuals. 

 

5.4.4.7.Senyals acústiques 

 

Les senyals acústiques no són permanents, a continuació s’exposen les característiques 

i requisits d’us d’aquestes. 

• 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 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. 

 

5.4.5.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.  

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 39 de 181 
 

5.4.5.1.Risc de caigudes, xocs 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 5.7: Senyal de risc de caiguda o cop. 

 

5.4.5.2.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. 

 

5.4.5.3.Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i 

mescles perilloses 
 

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 
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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.  

 

5.4.5.4.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. 

  

5.4.5.5.Medis 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.  
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5.4.5.6.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.  

 

5.4.5.7.Maniobres perilloses 

 

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.  

 

5.4.5.8.senyalització al transport 
 

els vehicles que transporten mercaderies perilloses han de portar dos panells 

rectangulars de color taronja retro reflectant de 40x30, amb 15 mil·límetres de espessor 

i amb una vorera negra. Aquestes mesures i condicions són especials perquè els cartells 

han de continuar sent llegibles després d’una exposició a un foc de 15 minuts. 

Com a norma general és col·locarà un panell 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 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 es pot observa a la figura següent. 
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Figura 5.8: 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. Si es troba precedit per una X indica que reacciona 

violentament amb aigua, per tant, no es podrà utilitzar aigua com agent extintor. 

A continuació, s’indica el significat de cadascun dels nombres que es poden trobar en 

aquesta posició d’aquests panells.  

Taula 5.4.- 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 o peròxid orgànic 

6 Toxicitat 

7 Radioactivitat 

8 Corrosió 

9 Perill de reacció espontània 

 

El significat de la segona i tercera xifra indica un perill secundari, aquests possibles perills 

es troben tabulats a continuació.  

Taula 5.5.- Significat de la segona xifra dels panells taronges de identificació dels perills. 
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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 

 

A més les etiquetes o plaques són obligatòries per: 

• Embalums 

• Vehicles cisterna 

• Vehicles que transporten mercaderies sòlides o a granel 

• Contenidors 

• Vehicles caixa que transporten explosius o radioactius 

Les plaques-etiquetes es mostren a continuació. 
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Figura 5.9: Estructures dels establiments industrials de tipus A, B i C. 
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5.5.SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 
 

Per poder prevenir, és fonamental poder avalua els riscos i prendre mesures 

encaminades a reduir-los. Per això s’ha de tenir un coneixement de la perillositat dels 

productes químics i dels efectes negatius potencials que poden produir. A més la forma 

en la que es transmet és tan important com el propi coneixement. Amb l’objectiu de 

transmetre d’una forma clara, fàcilment compressible pels destinataris i normalitzada 

existeix el que s’anomena sistema mundialment harmonitzat de Classificació i Etiquetat 

de Productes Químics (GHS). 

 

5.5.1.GHS 
 

El Sistema Mundialment Harmonitzat de Classificació i Etiquetatge de Productes Químics 

(les sigles en anglès es corresponen amb GHS) és una norma tècnica no vinculant amb 

abast internacional, resultat del treball mitjançant consens i cooperació voluntària 

realitzat entre institucions nacionals i diverses organitzacions intergovernamentals, 

regionals i no governamentals, sota la coordinació de l'Organització Internacional del 

Treball (OIT). 

El document del GHS conté criteris de classificació harmonitzats, classes i categories de 

perill, i elements de comunicació de perills dels productes químics perillosos per a la 

salut humana i el medi ambient. Aquest document abasta tot producte químic 

(substàncies i preparats) perillós. 

Els objectius del sistema són: 

• Incrementi la protecció de les persones i el medi ambient en facilitar un sistema 

comprensible en l'àmbit internacional per a la comunicació del perill. 

S'estableixen unes bases coherents per a la classificació de perills i la seva 

comunicació, facilitant la comprensibilitat per al públic al qual va dirigit. 

• Proporcioni una base reconeguda internacionalment sobre la qual els països 

sense capacitat pròpia d'establiment d'un sistema puguin actuar.  

• Redueixi la necessitat de realitzar assajos i avaluacions dels productes químics. 

• Faciliti el comerç internacional de productes químics, ja que ja han estat avaluats 

i identificats seguint una norma establerta a nivell internacional. 
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5.5.2.CLASSIFICACIÓ DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 
 

S'han establert una sèrie de classes de perills segons les propietats fisicoquímiques, 

toxicològiques o ecotoxicològiques, basades en la disponibilitat de les propietats 

intrínseques del producte químic en qüestió i dels seus efectes sobre la salut i el medi 

ambient. 

Perills físics 

• 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.  

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

o 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.  

o 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.  

• Gasos sota pressió: són aquells que romanen emmagatzemats en recipients com 

ampolles o cilindres especials sota pressió. L'estat en què es conserven varia 

segons les característiques de cada compost químic. 

• Substàncies autoreactives: substàncies o mescles que reaccionen 

espontàniament. Són substàncies tèrmicament inestables que poden 

experimentar una descomposició exotèrmica intensa fins i tot en absència 

d'oxigen (aire). 

• Pirofòrics: químic amb una temperatura d’autoignició en l’aire igual i menor a 54 

ºC 
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• Substàncies que experimenten escalfament espontani: substància o barreja 

sòlida o líquida, diferent d'un líquid o sòlid pirofòric, que pot escalfar-

espontàniament en contacte amb l'aire sense aportació d'energia. 

• Gasos inflamables activats per l’aigua: Les substàncies o mescles que, en 

contacte amb l'aigua, desprenen gasos inflamables són substàncies o mescles 

sòlides o líquides que, per interacció amb l'aigua, tendeixen a tornar-se 

espontàniament inflamables en quantitats perilloses. 

• Peròxids orgànics: Substàncies de naturalesa orgànica que contenen estructures 

bivalents -O-O-, que generalment són inestables i poden afavorir una 

descomposició explosiva, cremar ràpidament, ser sensibles a l'impacte o la 

fricció o ser altament reactives amb altres substàncies. 

• Corrosius per metalls: capaç de destruir o danyar de forma irreversible aquella 

superfície amb la que es troba en contacte. 

 

5.5.3.PERILLS PER LA SALUT I EL MEDI AMBIENT 
 

• 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. 

• 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. 

• Tòxics per a la reproducció: Les substàncies i preparats que, per inhalació, 

ingestió o penetració cutània, puguin produir efectes negatius no hereditaris a la 
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descendència, o augmentar la freqüència d’aquests, o afectar de manera 

negativa la funció o la capacitat reproductora. 

• Lesions oculars greus/irritacions oculars: producció de lesions o canvis en el 

teixit de l’ull, o un seriós deteriori físic de la visió, després de l’aplicació de una 

substància d’assaig en la superfície anterior de l’ull, que no es totalment 

reversible en els següents 21 dies. 

• Toxicitat sistemàtica per òrgan diana: toxicitat que es produeix en determinats 

òrgans després d'una exposició repetida 

• Toxicitat per el 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. 

 

5.5.4.ETIQUETES 

5.5.4.1.elements de les etiquetes 

 

El GHS 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 5.10: pictogrames exclusius del GHS. 
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Figura 5.11: Pictogrames establerts en la recomanació de les nacions unides relatives al transport de mercaderies 

perilloses. 

 

5.5.4.2.Informació requerida en una etiqueta GHS 

 

1. Identificació del producte/subministrador/distribuïdors. 

Mitjançant el nom, adreça i número de telèfon. 

2. Identificació del producte químic. 

La identificació del producte ha de ser la mateixa que l'aportada per la FDS (fitxes 

de seguretat). Si es tracta d'un preparat, ha d'incloure la descripció de tots els 

components que puguin produir efectes adversos sobre la salut i indicats en 

l'etiqueta. L'autoritat competent pot obligar a incloure la indicació de tots els 

components. En productes destinats exclusivament per al lloc de treball la 

identificació del producte pot ser inclosa en les FDS, i no en l'etiqueta. La 

identificació del producte químic es troba protegida per les normes sobre 

Informació Comercial Confidencial 

3. Pictogrames. 

4. Paraules d’advertència. 
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Indica la major o menor gravetat del perill d'una forma ràpida i fàcil per al lector 

de l'etiqueta. Al GHS s'empren les paraules "Perill" per a categories més greus de 

perill o "Atenció" per a les menys greus. 

5. Indicació del perill. 

Són frases que permeten identificar i complementar determinats riscos 

mitjançant la descripció del tipus de perill i són assignades a una classe i categoria 

determinada. (Frases H). 

6. Consells de prudència. 

Són recomanacions per a l'adopció de mesures a prendre que redueixen o 

prevenen els efectes adversos causats per l'exposició a un producte perillós. 

(Frases P). 

 

5.5.5.Fitxes de seguretat 
 

L'objectiu principal de qualsevol fitxa de dades de seguretat (FDS) és la d'informar al 

treballador de les propietats i assenyalar els perills del producte que manipula o al qual 

es troba exposat, facilitant l'adopció de les mesures de prevenció pertinents. 

 

S'ha d'elaborar una FDS per a totes les substàncies i preparats que compleixen amb els 

requisits de perill físic o mitjà ambiental del GHS i per als que compleixin els criteris de 

carcinogenicitat, Reprotoxicitat o toxicitat sistèmica per a òrgans diana que superin els 

límits de tall establerts en el document del GHS. També es podrà requerir la FDS per als 

que no compleixin aquests requisits però l'autoritat ho consideri oportú perquè 

contenen substàncies perilloses en una determinada concentració. 

Les fitxes de seguretat del les substàncies que es troben en planta es troben a l’annex. 

 

5.6.EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 
 

En major o menor mesura, les empreses solen utilitzar productes químics per al 

desenvolupament de la seva activitat, ja sigui de forma directa mitjançant la introducció 

d'aquests productes en els seus processos productius, bé sigui de forma indirecta 

utilitzant-los en operacions auxiliars, com ara el manteniment o la neteja dels equips i 

llocs de treball. Les condicions en què aquests productes són emmagatzemats a les 

instal·lacions de les empreses i la forma en què es manipulen aquests productes en els 

emmagatzematges són clau per evitar accidents laborals i industrials. 
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En funció del tipus d'emmagatzematge de què es tracti, la instal·lació haurà de complir 

determinades condicions tècniques destinades a evitar sinistres i reduir les 

conseqüències davant de qualsevol incident. Periòdicament s'han de realitzar controls i 

revisions de les instal·lacions per comprovar que els elements més importants de la 

mateixa es troben en bon estat i funcionen adequadament i, si fos necessari, prendre 

mesures per corregir les possibles deficiències. 

Les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics estan subjectes a normativa 

específica de seguretat, a la qual es fa referència en nombroses ocasions al llarg d'aquest 

document. 

El fet que els emmagatzematges de productes químics estiguin subjectes a una 

normativa específica de seguretat exigeix que siguin examinats després de la seva 

instal·lació i / o revisats o inspeccionats periòdicament per entitats o tècnics competents 

per a això. 

a més dels riscos que pot generar l'emmagatzematge en si, també s'han d'avaluar els 

riscos laborals associats al lloc de treball, a l'exposició laboral als productes químics o 

activitats i equips concrets que es troben sota l'empara normativa de la Llei 31 / 1995 

de Prevenció de Riscos Laborals i dels Reglaments de desenvolupament 

 

Les condicions de seguretat que han de complir els emmagatzematges de productes 

químics estan sotmeses als canvis que es puguin derivar de les modificacions en la 

normativa específica de seguretat aplicable 

 

5.6.1.PERILLOSITAT DE L’EMMAGATZEMATGE 
 

La perillositat d'un emmagatzematge es determina principalment a partir de la 

perillositat dels productes químics emmagatzemats i de la seva quantitat. 

 

Per determinar la perillositat dels productes químics és fonamental, com a pas previ, 

disposar de la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) dels productes químics perillosos 

emmagatzemats. 

el proveïdor d'una substància o barreja perillosa ha de facilitar al destinatari del mateix 

una FDS, que constarà dels següents epígrafs: 

1. Identificació de la substància o preparat i de la societat o empresa. 

2. Identificació dels perills. 

3. Composició/informació sobre els components. 

4. Primers auxilis. 
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5. Mesures de lluita contra incendis. 

6. Mesures en cas d’alliberació accidental. 

7. Manipulació i emmagatzematge. 

8. Control de exposicions/protecció individual. 

9. Propietats físiques i químiques. 

10. Estabilitat i reactivitat. 

11. Informació toxicològica. 

12. Informació ecològica. 

13. Consideracions sobre eliminació. 

14. Informació sobre transport. 

15. Informació reglamentària. 

16. Altre informació. 

Per a aquells productes que no disposen de FDS s'ha de demanar la informació 

necessària per poder estimar la perillositat dels mateixos. 

Un cop determinada la perillositat dels productes emmagatzemats, s'ha de conèixer la 

quantitat de productes químics emmagatzemats, ja que en funció d'això les 

instal·lacions d'emmagatzematge han de complir diferents requisits. 

 

5.6.2.CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS 
 

Les condicions de seguretat que han de complir les instal·lacions d'emmagatzematge de 

productes químics depenen bàsicament del tipus d'emmagatzematge de què es tracti, 

el qual queda determinat principalment en funció de la perillositat de 

l’emmagatzematge 

 

segons el tipus d'emmagatzematge, la instal·lació ha de complir diferents requisits 

tècnics, podent ser d'aplicació les disposicions recollides en: 

 

El Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (RAPQ). 

Una o diverses instruccions tècniques complementàries relatives a emmagatzematge de 

productes químics (ITC MIE APQ). 

Les Fitxes de Dades de Seguretat (FDS) dels productes emmagatzemats. 

Un cop posada en servei la instal·lació, per garantir el bon estat, funcionament i 

utilització dels emmagatzematges, s'ha de realitzar un seguiment per comprovar les 

adequades condicions dels recipients i altres elements de la instal·lació. 

A més d'aquestes comprovacions, s'ha de realitzar un seguiment per garantir l'adequat 

desenvolupament dels procediments de treball, comprovant que no s'emmagatzemen 

conjuntament productes incompatibles, que no es superen les distàncies entre 
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recipients, ni l'altura i capacitat de les piles, que es fa un adequat ús dels equips de 

seguretat per part del personal de l'emmagatzematge, etc. 

 

5.6.3.INCOMPATIBILITATS D’EMMAGATZEMATGE CONJUNT 
 

L'emmagatzematge conjunt de productes químics dins d'un mateix cubell, en un mateix 

recipient subdividit o en una mateixa dependència, sense l'adopció de les mesures de 

seguretat oportunes, pot suposar un greu risc d'accidents a causa principalment de les 

possibles reaccions que es poden generar entre aquests productes i que poden originar 

incendis, explosions, emissió de gasos tòxics, etc. 

 

1. Determinar la classe de perill dels productes químics. 

2. Establir incompatibilitats entre productes de diferents classe. 

3. Establir incompatibilitats especifiques entre productes de diferents classes. 

4. Adoptar mesures de seguretat per evitar reaccions entre productes. 

5. Controlar l’entrada de productes en l’emmagatzematge comprovant que no es 

produeixen incompatibilitats 

 

Amb caràcter general, només s'han d'emmagatzemar conjuntament productes químics 

de la mateixa classe de perill, sempre que no hi hagi una incompatibilitat específica entre 

aquests productes, per a això caldrà demanar informació de la FDS. 

 

 

5.6.4.OPERACIONS DE MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS I 

DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega, i tràfec dels productes químics emmagatzemats, 

així com les operacions que s'han de realitzar en els emmagatzematges de productes 

químics per al seu correcte estat de neteja, manteniment i funcionament, representen 

un altre punt crític en la seguretat de l'emmagatzematge. 

Per això el personal que realitza aquestes operacions ha de comptar amb una adequada 

formació i informació, seguir els procediments de treball oportuns i comptar amb els 

equips de protecció individual necessaris. 
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5.6.4.1.Formació i informació del personal d’emmagatzematge 
 

El personal d'emmagatzematge tindrà accés a la informació relativa als riscos dels 

productes químics i procediments d'emergència, que han d'estar disponibles en rètols 

ben visibles, sense perjudici dels senyals normalitzades, segons s'estableix en el Reial 

Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i 

salut en el treball, que indiquin clarament la presència dels productes químics 

emmagatzemats. 

 

5.6.4.2.Procediments de treball 

 

Aquests s'han d'establir per a cadascuna de les operacions d'emmagatzematge, càrrega 

i descàrrega i tràfec dels productes químics, i han de facilitar-se per escrit als 

treballadors. 

Els procediments de treball han de considerar aspectes com ara la perillositat de els 

productes químics a manipular, els equips de treball a utilitzar, les mesures de seguretat 

que s'han d'adoptar, les revisions, comprovacions i controls que s'han de realitzar, etc. 

 

5.6.4.3.Equips de protecció individual 

 

El personal de l'emmagatzematge ha de fer ús dels equips de protecció individual 

adequats derivats de l'avaluació de riscos laborals i segons el que estableixen les ITC MIE 

APQ d'aplicació. 

 

5.6.5.ACTUACIÓ DAVANT UNA EMERGÈNCIA 
 

Cada emmagatzematge o conjunt d'emmagatzematges dins d'una mateixa propietat ha 

de tenir el seu pla d'emergència. El pla ha de considerar, en funció del tipus 

d'emmagatzematge de què es tracti, les emergències que es puguin produir (incloent 

possibles fuites i vessaments), la forma precisa de controlar pel personal de 

l'emmagatzematge i la possible actuació de serveis externs. 

 

5.6.5.1.Manual d’actuació en emergències 

 

El pla d’emergència és definir la seqüencia d’actuacions de persones presents en el lloc 

quan es declara una emergència, amb l’objectiu de reduir les lesions personals i els 

danys materials o instal·lacions així com la interrupció de les activitats. 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 55 de 181 
 

Per a que les actuacions contemplades en el Pla siguin realitzades de forma efectiva i 

ràpida serà necessari a més una correcta implantació seguint tres línies principals: 

Implantació de la forma teòrica i pràctica adequada a la funció que cada persona ha de 

realitzar 

Realització de simulacres d’emergència de forma periòdica per comprovar el bon 

disseny del pla i assajar les actuacions a realitzar per cada equip. 

 

5.6.5.2.Simulacres 

 

S’han de realitzar una sèrie de simulacres amb diferents nivells d’emergència per tal  que 

el personal es familiaritzi amb el contingut del pla i en cas d’emergència real sigui dut a 

terme de manera correcta. 

 

5.6.5.3.Manteniment correcte dels medis materials d’actuacions en cas 

d’una emergència 
 

Per altra banda, es defineix la seqüència d’actuació que s’ha de duu a terme pel control 

de l’emergència pel personal que forma part de l’organització d’emergència. 

Definint-se els següents estats: 

1.Cap d’emergència 

2.1. Cap d’intervenció 

2.1.1. Equip de primera intervenció 

2.1.2. equip de segona intervenció 

2.2. cap d’alarma i evacuació 

2.3. equip de primer auxilis 
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5.6.6.CLASSIFICACIÓ DE LES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES SEGONS 

LA APQ-1 
 

segons a la temperatura a la que s’emmagatzemen poden ser considerats com: 

1. Classe A. Productes liquats la pressió absoluta de vapor a 15 ° C sigui superior a 

1 bar. Segons la temperatura a què se'ls emmagatzema puguin ser considerats 

com: 

• Subclasse A1. Productes de la classe A que es emmagatzemen liquats a una 

temperatura inferior a 0 ° C. 

• Subclasse A2. Productes de la classe A que s'emmagatzemen liquats en altres 

condicions. 

2.  Classe B. Productes el punt d'inflamació és inferior a 55 ° C i no estan compresos 

en la classe A. Segons el seu punt d'inflamació poden ser considerats com: 

•   Subclasse B1.-Productes de classe B el punt d'inflamació és inferior a 38 

° C. 

•  Subclasse B2.-Productes de classe B el punt d'inflamació és igual o 

superior a 38 ° C i inferior a 55 ° C.  

3. Classe C.  Productes el punt d'inflamació està comprès entre 55 ° C i 100 ° C.  

4. Classe D. Productes el punt d'inflamació és superior a 100 ° C. 

 

5.6.7.CLASSIFICACIÓ DE LES SUBSTÀNCIES SEGONS LA APQ-7 
 

S'estableixen tres classes de líquids tòxics, d'acord amb la legislació vigent sobre 

classificació, envasat i etiquetatge de substàncies i preparats perillosos: 

• Classe T +: molt tòxics.  

• Classe T: tòxics.  

• Classe X: nocius. 

La catalogació en les categories de substàncies i preparats molt tòxics, tòxics o nocius 

s'efectuarà mitjançant la determinació de la toxicitat aguda de la substància sobre els 

animals, expressada en dosi letal (DL50) o concentració letal (CL50), prenent els valors 

establerts en la legislació vigent sobre classificació, envasat i etiquetatge de substàncies 

perilloses. 
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5.6.8.CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 

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. 

La plataforma en la qual s'estacionen els vehicles durant la càrrega / descàrrega tindrà 

un pendent de l'1 per 100 cap als embornals d'evacuació, de tal manera que qualsevol 

vessament accidental flueixi ràpidament cap a ells. L'embornal es connectarà amb la 

xarxa d'aigües contaminades o a un recipient o bassa de recollida de capacitat suficient 

per a contenir el presumible vessament. El pendent i configuració de la plataforma serà 

tal que si existís una instal·lació d'aigua polvoritzada, aquesta es reculli en els esmentats 

embornals, passant a una conducció amb diàmetre i pendent adequats per a aquest 

cabal. 

 

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. 

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 una vegada a l’any, 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.  

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

vagons cisterna o contenidors.  

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. 

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

desconnexions mitjançant els mitjans de recollida que es considerin apropiats. 

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.  

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 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. 

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. 

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

les operacions de càrrega i descarrega. 

5.6.9.VENTILACIÓ 
 

Ventilació 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.  

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. 
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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).  

Ventilació 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 ventilació 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. 

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. 

 

5.6.10.FUITES I VESSAMENTS 
 

Els vessaments de substàncies químiques, no només afecten les operacions de 

laboratori, sinó que poden suposar un risc per a la integritat de personal i equips. En la 
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major part dels casos, els vessaments es deuen a petites quantitats de producte, i poden 

ser controlats i netejats pel personal del laboratori. Aquest està familiaritzat amb les 

substàncies involucrades, pot respondre amb rapidesa i coneix els perills potencials de 

l'àrea afectada pel vessament. Si la magnitud del vessament és gran, o la perillositat alta, 

es requerirà assistència externa, evitant exposar-se de forma innecessària. 

El procediment general per a enfrontar-se a un vessament és:  

1.  Atendre el personal afectat.  

2. Avisar el personal d'àrees adjacents.  

3. Avaluar la importància de l'abocament i la resposta a aquest. Determinar si cal 

avisar al Director d'Emergència. 

4.  Identificar, si és possible, els productes del vessament i consultar la seva fitxa de 

seguretat química.  

5. Controlar el vessament i evacuar al personal no necessari. 

6. Si el material és inflamable, eliminar les fonts d'ignició (flames, equips elèctrics 

...). 

7. Fer servir el material de seguretat apropiat.  

8. Un cop finalitzat l'incident, enviar a Deganat, un informe escrit indicant l'origen 

i causes del vessament i les mesures adoptades. 

Quan es consideri que el vessament pot suposar un risc important (incendi, toxicitat ...), 

o impliqui la presència de vapors:  

• Avisar Consergeria de l'incident.  

• Rescatar, si és possible, al personal afectat. 

• Evacuar l'àrea. 

La prevenció pot disminuir la perillositat dels vessaments en un laboratori, i evitar 

accidents relacionats amb substàncies tòxics. A la taula següent es pot observar algunes 

de les possibles causes de vessaments i les accions preventives de les mateixes. 
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Taula 5.6.- Causes potencials i tècniques de prevenció contra vessaments. 

Causa potencial Tècnica de prevenció 

Bolcada d’un recipient Assegurar els recipient i equips. Tancar 

els recipients després de la seva 

utilització. 

Caiguda d’un recipient Mantenir els recipients grans al nivell el 

més baix possible. No emmagatzemar 

reactius corrosius a altures per sobre dels 

ulls. No emmagatzemar productes 

químics en llocs no adequats (sòl, taules 

d'oficina ...). 

 

Ruptura d’un recipient o equip Inspeccionar de forma regular la 

integritat dels recipients. Protegir les 

parts fràgils dels equips. No 

emmagatzemar objectes pesats sobre 

recipients o equips amb productes 

químics. Substituir els equips susceptibles 

de risc (termòmetres de mercuri ...) 

 

Reacció descontrolada Emmagatzemar els reactius en funció de 

la seva compatibilitat. Dissenyar les 

instal·lacions amb controls per aturar la 

reacció de forma ràpida. Preparar un 

procediment per desconnectar la 

instal·lació sense perill 

Vessaments durat un transvasament de 

líquids 

Emprar recipients de mida adequada a la 

quantitat a transvasar. Emprar un recipient 

secundari de contenció (safata ...). Emprar 

bombes per al transvasament de grans 

quantitats. 
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5.6.11.DISTÀNCIA ENTRE ESTRUCTURES 
 

No hi ha requeriments especials de distàncies entre instal·lacions de líquids corrosius 

entre si, ni respecte a altres instal·lacions de la planta o fàbrica, excepte els següents: La 

paret interior de les cubetes distarà, com a mínim, 1,5 metres de la tanca exterior de la 

planta. La resta de les instal·lacions de l'emmagatzematge de distar almenys 3 metres 

d'aquest tanca. 

Les instal·lacions de líquids corrosius, especialment els recipients i canonades, s'han de 

protegir dels efectes de sinistres procedents d'altres instal·lacions que presentin riscos 

d'incendi o explosió, en particular recipients d'inflamables i combustibles, quan aquests 

efectes puguin afectar greument l'estabilitat dels materials de construcció o la 

perillositat dels productes continguts (emissió de vapors tòxics a l'escalfar-se, etc.). 

 

5.6.12.DISTÀNCIA ENTRE TANCS 
 

La separació entre dos recipients contigus ha de ser la suficient per garantir un bon accés 

als mateixos, amb un mínim d'1 metre.  

Amb relació a recipients a pressió de qualsevol producte, els recipients de líquids tòxics 

estaran en diferent cubeta i mai alineats amb l'eix de recipients cilíndrics horitzontals 

que estiguin a menys de 50 m, llevat que hi hagi un mur que els protegeixi contra 

l'impacte en cas d'esclat. 

 

5.6.13.CUBETES DE RETENCIÓ 
 

APQ-7: 

Els recipients fixos per a emmagatzematge de líquids tòxics exteriors o dins d'edificis 

han de disposar d'una cubeta de retenció, que podrà ser comú a diversos recipients. No 

obstant això, no han d'estar en la mateixa cubeta recipients amb productes que 

presentin perillositat per reactivitat mútua o que puguin reduir per sota dels mínims les 

exigències mecàniques de disseny de la resta de les instal·lacions. 

La capacitat útil de la cubeta ha de ser, com a mínim, igual a la major d'entre les 

següents: La capacitat del recipient més gran, considerant que aquest no existeix però 

sí tots els altres. El 10% de la capacitat global dels recipients que conté, considerant que 

no hi ha cap recipient al seu interior. 
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APQ-1: 

Els recipients de superfície per a emmagatzemaments de líquids inflamables i combustibles han 

de disposar d'una cubeta de retenció. 

En tots els cubetes els recipients no han d'estar disposats en més de dues files. Cal que cada fila 

de recipients tingui adjacent un carrer o via d'accés que permeti la intervenció de la brigada de 

lluita contra incendis. 

 

La distància en projecció horitzontal entre la paret del recipient i la vora interior inferior 

de la cubeta ha de ser, com a mínim, d'1 metre. Per a productes de la classe D, aquesta 

distància pot reduir-se deixant una amplada mínima útil de pas de 0,8 metres. El fons de 

la cubeta tindrà un pendent de manera que tot el producte vessat s'escorri ràpidament 

cap a una zona de la cubeta el més allunyada possible de la projecció dels recipients, de 

les canonades i dels òrgans de comandament de la xarxa d'incendis. 

Líquids de subclasse A1 en recipients atmosfèrics o a baixa pressió. Quan una cubeta 

contingui un sol recipient, la seva capacitat serà igual al 100% de la capacitat del mateix. 

Quan una cubeta contingui diversos recipients, la seva capacitat ha de ser igual al més 

gran dels valors següents: 

100 % de la capacitat calculat segons:  

• 10 % de la capacitat calculada segons l'apartat  

• Cada recipient ha d'estar separat dels pròxims per un terraplè o muret. Aquesta 

separació s'ha de disposar de manera que les capacitats dels compartiments 

siguin proporcionals a la dels recipients continguts 

 

APQ-6: 

Els recipients fixos per a emmagatzematge de líquids corrosius exteriors o dins d'edificis 

han de disposar d'una cubeta de retenció, que podrà ser comú a diversos recipients. 

No han d'estar en la mateixa cubeta recipients amb productes que presentin reaccions 

perilloses o que puguin reduir per sota dels mínims les exigències mecàniques de disseny 

de la resta de les instal·lacions. 

La distància mínima horitzontal entre la paret mullada del recipient i la vora interior de 

la coronació de la cubeta, serà igual o superior a 1 m. 

La capacitat útil de la cubeta ha de ser, com a mínim, igual a la capacitat del recipient més gran. 

Quan una cubeta conté un sol recipient, la seva capacitat es mesura considerant que aquest 

recipient no existeix, és a dir, serà el volum del líquid que pugui quedar retingut dins de la 

cubeta, incloent el del recipient fins al nivell del líquid en la cubeta. 
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Quan la cubeta conté dos o més recipients, la seva capacitat es mesura considerant que 

no existeix el recipient més gran, però sí els altres, és a dir, descomptant del volum total 

de la cubeta buida el volum de la part de cada recipient que quedaria submergit sota el 

nivell del líquid, excepte el del més gran. 

 

5.7.EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 
 

En 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 s’estableixen 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). 

 

5.7.1.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.  

Han de proporcionar la una protecció eficaç davant dels riscos que motiven la seva 

utilització, sense o ocasionar molèsties innecessàries o riscos addicionals. Aquests han 

de respondre a les condicions existents en el llocs de treball, tenir en compte les 

condicions anatòmiques i fisiològiques i l’estat de salut, ha d’adequar-se al portador, en 

el cas de que existeixin múltiples riscos s’ha de portar simultàniament tants epi’s com 

sigui necessari. 

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 duu a 

terme les següents actuacions: 

• Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o limitar-se 

suficientment per altres medis. 

• Definir les característiques que hauran de reunir els EPI’s per germanitzar la seva 

funció, tenint en compte la naturalesa o la magnitud del risc. 

• Comparar les característiques dels EPI’s existents al mercat. 

• L’empresari haurà de verificar la conformitat del equips escollit. 
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• La determinació dels EPI’s hauran de revisar-se segons las modificacions que es 

produeixin en qualsevol de les circumstàncies . 

A continuació s’observa una taula amb els EPI’s que existeixen. 

Taula 5.7.- EPI’s . 

EPI’s PARCIALS DE 

PROTECCIÓ 

Protectors de cap Casc 

Protectors d’oïda Taps, orelleres 

Protectors d’ulls i cara Ulleres, orelleres 

Protector de les vies 

respiratòries 
Mascares 

Protector de braços i 

mans 
Guants 

Protectors de peus i 

cames 
Botes, polaines 

Protectors de tronc i 

abdomen 
Faixes, davantals 

EPI’s INTEGRALS DE 

PROTECCIÓ 

Protectors de barrera Cremes 

Protectors anticaigudes Cinturons, arnesos 

Roba de protecció 

específica 
Roba ignifuga 

 

5.7.2.EPI’S UTILITZATS A PLANTA 
 

A continuació un cop exposats els EPI’s que existeixen s’esmentaran els que s’utilitzaran 

en aquesta planta de producció de clorur de vinil. Aquest hauran de ser reposats quan 

sigui necessari, atès que degut als seu ús pateixen un desgast o deteriori. 

 

5.7.2.1.Protecció pel cap 

 

Per la protecció del cap s’utilitzaran cascos tal com s’ha esmentat anteriorment, cada 

treballador en tindrà un i es disposarà de 30 cascos addicionals per possibles visites o 

reposició. Aquests seran d’obligada utilització en tota la planta exceptuant les oficines. 
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5.7.2.2.Protecció d’oïda 
 

S’utilitzaran taps o orelleres en totes aquelles zones on es superin els 80 dB. 

 

 5.7.2.3.Protectors d’ulls i cara 

 

Cada treballador disposarà d’unes ulleres i es tindran 30 unitats més com en el cas dels 

cascos, per possibles visites o reposicions. Aquestes seran d’obligada utilització a tot la 

planta exceptuant les oficines i els exteriors. 

 

5.7.2.4.Protector de braços i mans 

 

Aquestes proteccions fan referència als guants, tot treballador dispararà d’un parell de 

guants mecànics/tèrmics i contra agressions químiques, a més dels guants de làtex que 

es disposaran en caixes al laboratori per que siguin utilitzats sempre que sigui requerit. 

 

5.7.2.5.Protectors de peus i cames 

 

Es disposaran d’un parell de botes de seguretat reforçades i impermeables per a cada 

treballador, el seu ús serà obligatori a tota la planta exceptuant les oficines. 

 

5.7.2.6.Protectors de tronc i abdomen 
 

Cada treballador que hagi de realitzar qualsevol tipus de càrrega de pes disposarà d’una 

faixa per evitar lesions. 

 

5.7.2.7.Roba de protecció 

 

L’empresa proporcionarà als treballadors una indumentària apropiada pel seu lloc de 

treball. A totes les zones de la planta exceptuant les oficines s’haurà d’utilitzar una 

samarreta de color reflectant (uniforme de treball), el personal de les oficines que es 

vegi obligat a accedir a la zona de producció per qualsevol motiu haurà de posar-se una 
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armilla reflectant. A més els treballadors del laboratori, dins d’aquest hauran d’utilitzar 

una bata que també se’ls serà lliurada. 

 

5.7.3.DRETS I OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS 
 

Els drets dels treballadors són els següents: 

• Una protecció eficaç en matèria de seguretat en el treball 

• Rebre informació sobre els riscos existents i mesures adoptades 

• Rebre informació específica en matèria de seguretat i salut al treball 

• Ser sotmesos a vigilància mèdica específica periòdica 

• Formar part del Comitè de Seguretat i Salut a través dels seus recipients 

• Utilitzar els equips de treball adequats per el treball que s’ha de realitzar 

• Que siguin facilitats els EPI’s adequats a la tasca i als riscos que aquesta comporta 

• En cas de risc greu o immediat amb ocasió del seu treball, informar d’immediat 

a un superior jeràrquic directe i en e seu cas, interrompre la seva activitat i 

abandonar el lloc de treball 

Pel que fa a les obligacions es troben les següents: 

• Complir les normes de seguretat i salut, i respectar el medi ambient 

• Vetllar per la pròpia seguretat en el treball i la d’aquells que es puguin veure 

afectats a causa dels seus actes o omissions en el treball 

• Utilitzar adequadament els equips, maquinària, eines i qualsevol altre tipus de 

medi amb els que es desenvolupa la seva activitat 

• Utilitzat i mantenir correctament els quepis de protecció que són facilitats per 

l’empresari d’acord a les instruccions rebudes per aquest 

• Mantenir ordre i neteja en el lloc de treball 

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 

seguretat existents en el lloc de treball 

• Informar immediatament al superior jeràrquic directe i als treballadors 

designats de qualsevol situació que suposi un risc per a la salut i d’aquells 

accidents o incidents amb o sense lesió que es produeixin 

• Contribuir al compliment de les obligacions establertes per la autoritat 

competent 

• Cooperar amb l’empresari per que aquest pugui garantint unes condicions de 

treball segures. 
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5.8.PLA D’EMERGÈNCIA INTERNA (PEI) 
 

Segons el Reial decret 1254/99, tots els establiments en què es trobin presents 

substàncies perilloses en determinades quantitats, estan obligades a elaborar el que 

s'anomena un Pla d'Emergència Intern (PEI), basat en el concepte de l'autoprotecció. 

D'altra banda, la directriu bàsica, dins del concepte d'autoprotecció, estableix una sèrie 

de requisits per als establiments industrials afectats per aquesta legislació. 

S'entén per PEI a l'organització i al conjunt de mitjans i procediments d'actuació, 

previstos en una instal·lació industrial o instal·lacions industrials contigües, per tal de 

prevenir els accidents de qualsevol tipus i, si escau, mitigar els seus efectes a l'interior 

de aquestes instal·lacions. Per tant, l'objectiu principal d'un PEI és dotar l'establiment 

industrial d'un sistema organitzatiu, uns procediments d'actuació i uns mitjans materials 

que puguin prevenir els accidents o mitigar les seves conseqüències a l'interior del 

mateix. 

L’estructura que ha de tenir un PEI es la següent: 

1. Identificació dels accidents: s’han de realitzar els estudis de riscos necessaris per 

la identificació de les causes d’accidents i la gravetat de les conseqüències. 

• Les categories dels accidents a la industria química es determinen de la 

següent forma: 

o Categoria 1: Accidents amb única conseqüència de danys materials a 

les instal·lacions. No hi ha danys de cap tipus exteriors a la instal·lació 

industrial. 

o Categoria 2: Accidents amb conseqüència de possibles víctimes i 

danys materials a la instal·lació industrial. Les repercussions exteriors 

es limiten a danys lleus o efectes adversos sobre el medi ambient en 

zones limitades 

o Categoria 3: Accidents amb conseqüències possibles de víctimes, 

danys materials i greus del medi ambient en zones extenses a 

l'exterior de la instal·lació industrial. 

2. Procediments d’actuació: consisteix en la definició de les normes generals que 

han d’emprar-se en cas d’emergència, considerant els següents casos: 

a. Incendi 

b. Explosió 

c. Fuga de gasos tòxics, irritants o corrosius 

d. Vessament incontrolat de productes perillosos 

3. Direcció d’emergència: Consisteix en definir la persona o persones que dirigiran 

les actuacions d'emergència a l'interior de l'establiment afectat. 
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4. Operativitat: Accions o actuacions que han de realitzar cada grup de persones 

involucrades en l'organització d'una emergència. Es defineixen grups de 

persones encarregades de cada actuació concreta. 

5. Interfase amb el pla d’emergència externa: Es defineixen els procediments de 

trucada, activació i notificació que requereix un accident greu, per als quals es 

necessita d'una planificació exterior. 

6. Fi de l’emergència: actuacions necessàries quan es declari el fi de l’emergència 

7. Inventari dels medis disponibles: Conjunt de tots els mitjans materials i humans de què 

disposa l'empresa o empreses properes en virtut de pactes d'ajuda mútua que se signin 

entre elles. 

8. Manteniment de l’operativitat: Conjunt de programes de coneixements del personal, 

ensinistrament, revisions, exercicis de simulacres, etc. que es requereixen perquè el pla 

d'emergència interior estigui plenament operatiu en qualsevol moment. 

 

5.8.1.IMPLANTACIÓ DEL PEI 
 

Una vegada redactat es descriuran les etapes previstes d’implantació, la assignació de 

responsables en cada fase i es contemplarà l’actuació de possibles deficiències 

detectades.  

 

5.8.2.MANTENIMENT DEL PEI 
 

Es proposarà un programa de manteniment preventiu i un altre de proves periòdiques 

de les instal·lacions de protecció. Igualment hi haurà un sistema de control periòdic a 

traves d’auditories i s’establirà procediments i responsabilitats. 

També es programaran cursos curts per formar als empleats. 

 

5.9.ANÀLISI DE RISC 
 

A continuació es pretén identificar totes aquelles zones de la planta que siguin 

susceptibles de patir un accident, és a dir, les zones perilloses. Un cop identificades 

s’analitzaran i s’estudiaran els possibles riscos o casos d’emergència que hi puguin 

haver. 

La gran part dels riscos laborals venen donats per les instal·lacions i els equips. Per 

aquest motiu existeix una legislació que s’ha comentat anteriorment, tot i així és 
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necessari la realització d’un anàlisis de risc per tal d’estimar la magnitud dels danys i les 

probabilitats de que ocorri qualsevol accident. 

Per tant, en aquest apartat s’estudiarà la possibilitat i les conseqüències de cada factor 

de risc amb la fi d’establir el nivell de risc de la planta. Aquest determinarà quins són els 

factors de risc que potencialment tindran un major efecte sobre la planta, i per tant, han 

de ser gestionats amb especial atenció. 

L’anàlisi compren la identificació i avaluació dels riscos, com ja s’ha esmentat, en totes 

les etapes rellevants de tot el projecte. 

Existeixen diferents tipus d’anàlisis, però en aquesta planta és dura a terme l’anàlisi 

anomenat HAZOP.  

 

5.9.1.CAUSES D’ACCIDENTS  EN INSTAL·LACIONS DE PROCÉS 
 

Les causes dels accident poden classificar-se, deixant al marge les ingerències d’agents 

externs al procés i forces naturals, en tres grups: 

 

5.9.1.1.Fallades de components 

 

Disseny inadequat enfront de pressió interna, forces externes, corrosió del medi i 

temperatura.  

• Errors d'elements com ara bombes, compressors, ventiladors, agitadors, etc.  

• Errors de sistemes de control (sensors de pressió i temperatures, controladors 

de nivell, reguladors de fluxos, unitats de control computeritzades, etc.).  

• Errors de sistemes específics de seguretat (vàlvules de seguretat, discs de 

ruptura, sistemes d'alleujament de pressions, sistemes de neutralització, 

avisadors, etc.  

• Errors de juntes i connexions. 

 

5.9.1.2.Desviacions en les condicions normals d'operació  

 

• Alteracions incontrolades dels paràmetres fonamentals del procés (pressió, 

temperatura, flux, concentracions).  

• Errors en l'addició manual de components químics.  

• Errors en els serveis, com ara:  
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o Insuficient refredament per reaccions exotèrmiques.  

o Insuficient aportació del medi calefactor o vapor.  

o Tall del subministrament elèctric.  

o Absència de nitrogen o agent inertitzants.  

o Absència d'aire comprimit (d'instrumentació o d'agitació).  

• Errors en els procediments de parada o posada en marca.  

• Formació de subproductes, residus o impureses, causants de reaccions 

col·laterals indesitjades. 

 

5.9.1.3.Errors humans i d'organització  

 

• Errors d'operació.  

• Desconnexió de sistemes de seguretat a causa de freqüents falses alarmes.  

• Confusió de substàncies perilloses.  

• Errors de comunicació.  

• Incorrecta reparació o treball de manteniment.  

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

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

• No conèixer suficientment els riscos i la seva prevenció.  

• Insuficient formació i ensinistrament a la feina.  

• Càrrega psíquica excessiva.  

Evidentment la seguretat d'una instal·lació de procés s'ha d'iniciar en la fase de disseny, 

seleccionant els deguts components i muntant-sota normes i amb rigorosos controls de 

qualitat. 

 

5.10.HAZOP 

5.10.1.DESCRIPCIÓ 
 

El HAZOP (Hazard and Operability) o AFO (Anàlisi Funcional de Operativitat) és un tipus 

d’anàlisi de risc que consisteix en avaluar, línia a línia i recipient a recipient, les 

conseqüències de possibles desviacions a totes les unitats d’un procés continu, o totes 

les operacions d’un procés discontinu. 

Es basa en la idea que una desviació de les condicions normals en el funcionament pot 

conduir a una fallada del sistema. La característica principal del mètode és que és 

realitzat per un equip pluridisciplinari de treball. La tècnica consisteix en analitzar 
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sistemàticament les causes i les conseqüències d’unes desviacions de les variables de 

procés, plantejades a través d’unes paraules clau. 

 

5.10.2.PARAULES CLAU 
 

A la següent taula consten les paraules clau més importants i una explicació de la seva 

utilitat: 

Taula 5.8.- Paraules guia, descripció i exemples. 

Paraula guia Significat Exemple de desviació 

NO 
No s'aconsegueixen les intensions 

de disseny. 
Sense flux en una línia. 

MÉS MENYS 

Augments o disminucions 

quantitatives sobre la intenció de 

disseny 

Més temperatura, menys 

viscositat, més velocitat de 

reacció... 

ADEMÉS DE 

Augment qualitatiu- amb la funció 

desitjada es realitza una activitat 

addicional 

Vapor escalfa el reactor, 

però a més a més provoca 

una elevació de la 

temperatura en altres 

elements 

PART DE Disminució qualitativa 
La composició del sistema és 

diferent a la prevista 

INVERS S’obté l’efecte contrari al desitjat 
El flux transcorre en sentit 

invers 

EN LLOC DE No s’obté l’efecte desitjat 

Canvi en catalitzador, fallada 

en mode d’operació, parada 

imprevista... 
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5.10.3. HAZOP DE LA PLANTA 
• HAZOP producte 

paraula 

guia 
desviació causes possibles conseqüències accions 

No 

cabal 

1. no arriba producte 

2. vàlvula tancada 

3. trencament de 

canonada 

4. control de nivell 

erroni 

-no hi ha cabal a la 

línia 

-variació de la 

pressió 

-passar el cabal a un altre 

tanc 

-realitzar el manteniment 

dels controls que hi han 

-realitzar el manteniment 

de les vàlvules 

-instal·lació/revisió de 

l’indicador de pressió 

ventilació 
1. error en la vàlvula de 

ventilació 

-variació de la 

pressió 

-realitzar el manteniment 

de les vàlvules 

-instal·lació d'un 

indicador de pressió 

més 

cabal 

1. mala regulació del 

cabal 

2. fallada en vàlvula o 

bomba 

3. error en l'indicador 

del nivell del tanc 

-augment 

desmesurat del 

nivell del tanc 

-variació de la 

pressió 

-realitzar manteniment a 

les vàlvules i/o bombes 

-instal·lar/revisar  

l’indicador de pressió 

-canviar de tanc 

-instal·lar/ revisar un 

controlador de nivell del 

tanc 

ventilació 
1.fallada en la vàlvula 

de ventilació 

-variació de la 

pressió 

-instal·lar/revisar un 

indicador de pressió 

utilitzar un altre tanc 

menys 

cabal 

1.fuita 

2.fallada a la vàlvula 

d'entrada 

3.error en l'indicador 

del nivell 

4.fallada bomba 

-descàrrega sobre 

l'àrea afectada 

-pèrdua del 

producte 

-variació de la 

pressió 

-instal·lar/revisar 

l'indicador de nivell 

-instal·lar/revisar un 

indicador de pressió 

-realitzar un 

manteniment de les 

vàlvules i/o bombes 

pressió 

1.error en la vàlvula 

d'introducció de 

nitrogen 

-variació en la 

temperatura 

-instal·lar /revisar 

l'indicador de pressió 

-realitzar un 

manteniment de les 

vàlvules 
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• HAZOP reactor 

paraula 

guia 

desviació causes possibles conseqüències accions 

No cabal 1. no arriba aliment 

2. vàlvula 

tancada/fallada 

3. trencament de 

canonada 

4. control de nivell 

erroni 

5.obstrucció de les 

canonades 

-no hi ha cabal a la 

línia 

-variació de la 

pressió 

-variació del nivell 

-parada de la 

producció 

-passar el cabal a un altre 

tanc 

-realitzar el manteniment 

dels controls que hi han 

-realitzar el manteniment 

de les vàlvules 

refrigeració 1. fallada en l’equip de 

subministrament del 

fluid refrigerant 

2.el fluid refrigerant no 

arriba a la temperatura 

adequada 

 

-variació de la 

pressió 

-augment de la 

temperatura 

(runaway) 

-desactivació del 

catalitzador 

 

-manteniment del equips 

de serveis que 

subministren el fluid 

refrigerant 

-instal·lació/revisió d'un 

indicador de pressió 

-instal·lació/revisió d’un 

indicador de temperatura 

més cabal 1. mala regulació del 

cabal 

2. fallada en vàlvula o 

bomba 

3. error en l'indicador 

del nivell del tanc 

-augment 

desmesurat del 

nivell del tanc 

-variació de la 

pressió 

-massa reactius 

-variació de la 

temperatura 

-realitzar manteniment a 

les vàlvules i/o bombes 

-instal·lar/revisar  

l’indicador de pressió 

-canviar de tanc 

-instal·lar/ revisar un 

controlador de nivell 

-instal·lar/ revisar un 

controlador de 

temperatura 

-instal·lar purgues 

-refrigerar més 

Pressió 1.mala regulació del 

cabal 

2.entrada de reactius 

massa elevada 

-disminució del 

rendiment 

-condicions no 

òptimes de la 

reacció 

-instal·la/revisar 

l’indicador de pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 
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-variació de la 

temperatura 

-realitzar un 

manteniment de les 

vàlvules 

Temperatura 1.no hi ha refrigeració 

2.fallada d’indicador de 

temperatura 

-disminució del 

rendiment 

-desactivació del 

catalitzador 

-variació de la 

pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 

-revisar el fluid 

refrigerant 

Nivell 1.fallada a l’indicador 

2.fallada a la vàlvula 

3.augment del cabal 

d’entrada 

-disminució del 

rendiment 

-augment de la 

pressió 

-assolir o 

sobrepassar el 

nivell màxim 

-ruptura del disc 

de ruptura del 

reactor 

-variació de la 

temperatura 

-instal·la/revisar 

l’indicador de pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 

-instal·la/revisar 

l’indicador de nivell 

-realitzar manteniment 

de les vàlvules 

menys cabal 1.mala regulació del 

cabal 

2.error en l’indicador 

de nivell 

3.fallada a la vàlvula 

-variació de la 

pressió 

-variació de la 

temperatura 

 

-instal·lar/revisar 

l'indicador de nivell 

-instal·lar/revisar un 

indicador de pressió 

-realitzar un 

manteniment de les 

vàlvules 

-refrigerar menys 

pressió 1.fallada a les vàlvules 

2.error en l’indicador 

de pressió 

-disminució del 

rendiment 

-variació de la 

temperatura 

-instal·lar /revisar 

l'indicador de pressió 

-realitzar un 

manteniment de les 

vàlvules 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 
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Temperatura 1.refrigeració excessiva 

2.cabal d’entrada 

insuficient 

-disminució del 

rendiment 

-no es dona la 

reacció 

-variació de la 

pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 

-instal·la/revisar 

l’indicador de nivell 

-realitzar manteniment 

de les vàlvules 

 

• HAZOP bescanviador 

paraula 

guia 
desviació causes possibles conseqüències accions 

No cabal 

1. error a l’indicador de 

temperatura 

2. obstrucció en la línia 

de serveis 

3. fallada en la bomba 

4. fallada vàlvula 

d’entrada 

--temperatura de 

sortida del 

bescanviador no 

desitjada 

-temperatura del 

procés no 

desitjada 

 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 

-realitzar el manteniment 

de les vàlvules i/o 

bombes 

més 

cabal 

1. mala regulació del 

cabal 

2. fallada en vàlvula o 

bomba 

 

-no hi ha una bona 

refrigeració 

-temperatura de 

sortida del procés 

no desitjada 

-variació de la 

pressió 

-realitzar manteniment a 

les vàlvules i/o bombes 

-instal·lar/revisar  

l’indicador de pressió 

 

Temperatura 

del 

refrigerant 

1.error en el 

subministrament del 

fluid refrigerant 

-refredament 

insuficient 

-instal·lar/revisar un 

indicador de temperatura 

-realitzar manteniment 

de vàlvules 

-realitzar manteniment 

en els serveis 

Temperatura 

del fluid del 

procés 

1.flux del fluid 

refrigerant insuficient 

2.temperatura del fluid 

refrigerant massa 

elevada 

-variació de la 

temperatura 

-variació de la 

pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 
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3.cabal dels procés 

massa elevat 

-realitzar manteniment 

de les vàlvules i/o 

bombes 

menys 

cabal 

1. mala regulació del 

cabal 

2. fallada en vàlvula o 

bomba 

 

-massa 

refrigeració 

-temperatura de 

sortida del procés 

no desitjada 

-variació de la 

pressió 

-realitzar manteniment a 

les vàlvules i/o bombes 

-instal·lar/revisar  

l’indicador de pressió 

 

Temperatura 

del 

refrigerant 

1.massa flux del fluid 

refrigerant 

2.temperatura del fluid 

refrigerant massa baixa 

3.cabal dels procés 

massa baix 

-variació de la 

temperatura 

-variació de la 

pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 

-realitzar manteniment 

de les vàlvules i/o 

bombes 

Cabal del 

refrigerant 

1.fallada en el 

subministrament de 

serveis 

2.fallada a la vàlvula 

-refrigeració 

insuficient 

-temperatura de 

sortida del procés 

no desitjada 

-instal·la/revisar 

l’indicador de pressió 

-instal·la/revisar 

l’indicador de 

temperatura 

-realitzar manteniment 

de les vàlvules i/o 

bombes 
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• HAZOP Columnes 

paraula 

guia 
desviació causes possibles conseqüències accions 

No 

cabal 

1. obstrucció a 

l’entrada de la columna 

2.fallada a la bomba 

3.fallada de la vàlvula 

-no hi entra 

aliment a la 

columna 

-no hi ha destil·lat 

-augment de la 

pressió a les 

canonades 

-revisar les possibles 

obstruccions 

-realitzar el manteniment 

de la bomba 

-realitzar el manteniment 

de les vàlvules 

reflux 
1. condicions de la 

columna no correctes 

-separació no 

desitjada 

-revisar el punt de 

consigna de les 

temperatures 

més 

temperatura 

1.error en l’indicador 

de temperatura 

2.fallada del reboiler 

3.fallada del 

condensador 

4.aigua refrigerant 

insuficient 

 

-disminució de la 

relació de reflux 

-separació no 

desitjada 

-inundació de la 

columna 

-variació de la 

pressió 

-realitzar el manteniment 

del sistema de control 

cabal 
1.fallada de la bomba 

2.fallada de les vàlvules 

-separació no 

desitjada 

-augment de la 

pèrdua de pressió 

-realitzar el manteniment 

de les vàlvules i/o 

bombes 

 pressió 

1.variació de la 

temperatura 

2.variació del cabal 

-separació no 

desitjada 

-realitzar el manteniment 

de vàlvules 

menys 

Temperatura 

1.fallada en la 

temperatura de control 

2.temperatura 

d’entrada menor 

-disminució del 

destil·lat 

-separació no 

desitjada 

-realitzar manteniment 

de la columna 

Reflux 

1.fallada condensació 

2.fallada en la vàlvula 

3.disminució del cabal 

de destil·lació 

-separació no 

desitjada 

-realitzar manteniment 

de les vàlvules 
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-disminució del 

nivell del líquid de 

la columna 

 cabal 

1.fallada de la bomba 

2.obstrucció a les 

canonades 

3.fallada de la vàlvula 

-separació no 

desitjada 

-realitzar manteniment 

de la bomba i/o vàlvula 

-revisar possibles 

obstruccions de les 

canonades 

 

 pressió 
1.variació de la 

temperatura 

-separació no 

desitjada 

-realitzar el manteniment 

de la columna 

 

 

5.11.CONTRA INCENDIS 
 

A continuació es mostra tot allò que s’ha de fer per tal de prevenir un incendi. L’objectiu 

és salvar vides humanes, minimitzar les pèrdues econòmica i en ultima instancia 

aconseguir tornar a realitzar les activitats de la planta en un termini de temps el més 

curt possible. Els plànols de les mesures implantades a la planta sobre protecció contra 

incendis es troba al capítol 10. plànols. 

 

5.11.1.NORMATIVA 
 

Les mesures de prevenció contra incendis que s’observen seguidament estan recollides 

en el Reial Decret 2267/2004, del 3 de desembre, en el que s’aprova el Reglament de 

seguretat contra incendis als establiments industrials. 

La normativa bàsica d’edificació, aprovada per el Reial Decret 2177/1996, del 4 

d’octubre, estableix les condicions que han de reunir els edificis, per protegir als seus 

ocupants en front a riscos originats per un incendi i per evitar danys a tercers. 

Aquest reglament té com a objectiu definir els requisits que han de satisfer les 

condicions que han de complir els establiments i instal·lacions d’un industrial per a la 

seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir la seva aparició i per donar una resposta 

adequada, e el cas de que es produeixi, s’ha de limitar la seva propagació i possibilitar 

l’extinció, amb el fi d’anul·lar o reduir els danys o pèrdues causades per l’incendi ja sigui 

a persones o bens. 
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Per tal de limitar la presencia de risc de foc i les circumstàncies que puguin desencadenar 

un incendi s’utilitzen les activitats de prevenció dels incendis. 

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

contra incendis en les disposicions vigents que regulen les activitats industrials, 

sectorials o específiques, en els aspectes no contemplats en aquestes. 

Per tant, es considera que les disposicions de la instrucció tècnica complementaria MIE 

APQ-1 del Reglament d’emmagatzematge de productes químics, aprovat per el Reial 

decret 379/2001, del 6 d’abril, i les previstes en les institucions tècniques del Reglament 

d’instal·lacions petrolíferes, aprovades per el Reial Decret 2085/1995, del 20 d’octubre, 

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

Les condicions indicades en aquest reglament tindran la condició de mínim exigible 

segons allò indicat a l’article 12.5 de la llei 21/1992, del 16 de juliol, de indústria. 

 

5.11.2.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. 

Els incendis es poden classificar segons el material combustible, el lloc, per la seva 

magnitud i pel seu risc. 

Tipus de foc en funció del combustible:  

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. 

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.  
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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.  

 

5.11.3.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. 

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: 
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• 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.  

 

5.11.4.CARACTERITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EN 

RELACIÓ AMB LA SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
 

S’entén per establiment el conjunt d’edificis, edifici, zona d’aquest, instal·lació o espai 

obert d’un industrial o magatzem, destinat a ser utilitzat sota una titularitat diferenciada 

i el projecte de construcció o reforma, així com l’inici de l’activitat prevista, sigui objecte 

de control administratiu. 

Les molt diverses configuracions i ubicacions que poden tenir els establiments 

industrials es consideren reduïdes a dos grups depenent de si estan ubicades en un 

edifici o a l’aire lliure. 

Dins dels ubicats en un edifici es distingeixen diferents tipus d’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. 
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Figura 5.12: Estructures dels establiments industrials de tipus A. 

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.  

 

Figura 5.13: Estructures dels establiments industrials de tipus B. 

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.  

 

Figura 5.14: Estructures dels establiments industrials de tipus C. 

Dins dels establiments industrials que desenvolupen la seva activitat en espais oberts 

que no constitueixin un edifici, es distingeixen dos tipus àrees classificades: 
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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. 

 

 

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. 

 

5.11.5.CARACTERITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS PEL 

SEU NIVELL DE RISCOS INTRÍNSECS 
 

Els establiments industrials es classifiquen, segons el grau de risc intrínsec, atenent als 

criteris que s’indiquen a continuació. 

 

5.11.5.1.Classificació per àrees o sectors 
 

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.  
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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.   

 

5.11.5.2.Sectorització d’establiments industrials 

 

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 

següent. 

Taula 5.9.- 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 – (2) – (3) – (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 

 

Si el sector d’incendi està situat en primer nivell baix rasant del carrer, la màxima 

superfície construïda admissible és de 400 metres quadrats, que pot incrementar-se per 

l’aplicació de les normes (2) i (3). 

Si la façana accessible de l’establiment industrial és superior al 50 % del seu perímetre, 

les màximes superfícies construïdes admissibles, indicades a la taula 5.9, poden 

multiplicar-se per 1.25. 
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Quan s’instal·len sistemes de ruixadors automàtics d’aigua que no siguin exigits 

preceptivament per el reglament (annex III), les màximes superfícies construïdes 

admissibles, indicades a la taula 5.9, poden multiplicar-se per 2. 

En configuracions tipus C, si l’activitat ho requereix, el sector d’incendis pot tenir 

qualsevol superfície, sempre i quan tot el sector compti amb una instal·lació fixa 

automàtica d’extinció i la distància a límits de parcel·les amb possibilitats d’edificar en 

elles sigui superior a 10 metres. 

Per establiments industrials del tipus B, de risc intrínsec BAIX 1, amb una activitat única 

d’emmagatzematge de matèries de la classe A en la seva totalitat, es podrà augmentar 

la superfície màxima permesa del sector d’incendi fins 10.000 metres quadrats. 

Per conèixer el nivell de risc de cada zona o àrea es calcula la densitat de càrrega de foc, 

aquesta és en funció del poder calorífic i quantitat de combustible i àrea que ocupa. 

Aquesta es calcula a partir de l’expressió 5.1. 

𝑄𝑠 =
∑𝐺𝑖·𝑞𝑖·𝐶𝑖

𝐴
· 𝑅𝑎       (5.1) 

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. 

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 
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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 la 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 5.10.- 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 

 

Seguidament es pot observar que a la taula 5.11 hi ha els diferents graus de riscos per la 

planta de producció segons l’àrea, seguint el que es nomena a la taula 5.12. 

Taula 5.11.- Nivell de perill de la planta per àrees. 

Àrea Descripció Nivell 

A-100 Zona de reacció Alt 

A-200 Separació 1 Mig 

A-300 Separació 2 Baix 

A-400 Separació 3 Baix 

A-500 Emmagatzematge del producte final Alt 

A-600 Laboratoris i sala de control Mig 

A-700 Serveis de planta Baix 

A-800 Oficines i vestuaris Baix 

A-900 Àrea d'accés Baix 

A-1000 Bassa contra incendis Baix 

A-1100 Taller Baix 
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5.11.6.REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS 
 

Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 

incendis dels establiments industrials, així com el disseny, la execució, al posta en marxa 

i el manteniments de les seves instal·lacions, han de complir el Reglament i el 

manteniment de la protecció contra incendis, aprovada pel Reial Decret 1942/1993, del 

5 de novembre, y en l’Ordre del 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i 

desenvolupament d’aquell. 

Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció conta incendis, han de 

complir els requisits que s’estableixen en el Reglaments de instal·lacions de protecció 

contra incendis, aprovada en el Reial decret 1942/1993, del 4 de novembre, i 

disposicions que el complementen. 

 

5.11.7.PROTECCIÓ PASSIVA 
 

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

impedir o retardar la seva propagació i facilitar tant l’extinció de l’incendi com 

l’evacuació. Per tant la protecció passiva contra incendis és el conjunt de medis, 

elements i característiques físiques que ha de reunir l’edifici o recinte a protegir, 

tendents a evitar pèrdues i danys produïts pel foc, impedint que aquest es propagui i 

posi en perill la vida de les persones o bens. 

Als establiments industrials és necessari que es compleixin una sèrie de condicions i 

requisits constructius i edificatoris en relació a la seva seguretat contra incendis. 

Per una evacuació ràpida la normativa determina l’amplada dels passadissos, escales i 

portes d’evacuació, les distàncies màximes a recorre fins a arribar a un lloc segur. 

Per tal d’endarrerir l’avanç del foc s’han de col·locar tallafocs construïts amb materials 

ignífugs, amb això s’aconsegueix confinar el foc i les seves conseqüències en un sector 

limitat. 

 

5.11.7.1.Sistemes de protecció passiva 

 

• Ignifugació 

• Pintures intumescents 
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• Recobriments 

• Solucions de protecció passiva 

• Protecció de les estructures metàl·liques 

• Divisions i compartiments 

• Conductes de ventilació  

• Segellat de buit 

• Protecció de safates de cables 

Un dels punts més importants és la senyalització. Així doncs a la planta es senyalitzaran 

les sortides d’un habitual o d’emergència, així com els medis de protecció contra 

incendis. Tot això és recull en el Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril. 

 

5.11.8.PROTECCIÓ ACTIVA 
 

La protecció activa contra incendis té com a funció específica la detecció, control i 

extinció de l’incendi, a través d’una lluita directa contra el mateix, i per tant facilitar la 

evacuació. Per tant, la protecció activa és el conjunt de medis, equips i sistemes 

instal·lats per alertar sobre un incendi o impedir que aquest es propagui evitant les 

pèrdues i danys produïts pel foc. 

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

on es trobi el sector de l’incendi, el nivell de risc intrínsec del sector i la superfície de 

l’incendi. 

 

5.11.8.1.Sistemes automàtics de detecció d’incendis 

 

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

senyals d’alarma i de localització adequades per que puguin adoptar-se les mesures mes 

apropiades.  

En general aquest sistema de detecció és més ràpid que la detecció a través d’un vigilant, 

tot i que en aquest poden haver-hi deteccions errònies. Tot i així és possible la vigilància 

de zones inaccessibles a la detecció humana. 

Normalment la central està supervisada per un vigilant en un lloc de control. Aquest 

tipus de control pot ser automàtic o pot arribar a ser manual en un moment determinat. 

Els components principals en una instal·lació automàtica de detecció són els següents: 
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• Detectors automàtics. 

• Polsadors manuals. 

• Central de senyalització i comandaments a distància. 

• Línies. 

• Aparells auxiliars; alarma general, telèfon directe a bombers... 

 

5.11.8.2.Tipus de detectors 

 

Els detectors són els elements encarregats de detectar el foc a través d’algun fenomen. 

Es poden classificar segons el fenomen que detecten. 

Detectors de gasos de combustió o iònics: Detecten gasos de combustió, és a dir, fums 

visibles o invisibles. Aquests posseeixen dues càmeres, ionitzades per un element 

radioactiu, per aquí passa una petita corrent d’ions d’oxigen i nitrogen . quan els gasos 

de combustió modifiquen aquesta corrent a la càmera de mesura s’estableix una 

variació de tensió entre càmeres que convenientment amplificada dona la senyal 

d’alarma. 

Detector òptic: Detecten fums visibles. Es bassa en l’absorció de llum per els fums de la 

càmera de mesura, o també en la difusió de la llum pels fums. 

Detectors de temperatura: l’efecte a detectar és la temperatura i hi ha de dos tipus. 

De temperatura fixa: són els més antics i actuen quan s’arriba a una determinada 

temperatura. Es bassa en la deformació d’un bimetall o en la fusió d’un aliatge. 

Termovelocimètric: aquests mesuren la velocitat del creixement de la temperatura. Es 

bassa en fenòmens diversos com la dilatació d’una vareta metàl·lica. 

Detectors de flames: detecten les radiacions infrarojos o ultraviolats que acompanyen 

les flames. Contenen filtres òptics, cèl·lula captadora i equip electrònic que amplifica les 

senyals. 

Com que els fenòmens detectats apareixen successivament després de la iniciació d’un 

incendi, la detecció de gasos o fums és més ràpida que la d’un detector de temperatura. 

A continuació s’observa una figura esquematitzada de la fase d’un incendi en que actua 

cada tipus de detector. La corba fa referència a un foc iniciat per sòlids amb foc de 

incubació. 
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Figura 5.16: Fase d’actuació de detectors. 

 Pot transmetre una senyal d’alarma d’incendis a: 

• Dispositius d’alarma d’incendis visuals o audiovisuals. 

• Serveis de bombers. 

• Equip automàtic de control o de lluita contra incendis. 

• Sistemes manuals d’alarma d’incendis. 

Estan constituïts per un conjunt de polsadors que permeten transmetre voluntàriament 

per el personal, una senyal a una central de control i senyalització permanentment 

vigilada, per tal de que sigui fàcil identificar quina és a zona en la que s’ha activat el 

polsador. 

Aquest s’instal·len els llocs susceptibles de patir un incendi i en aquell en els quals hi 

hagi columnes verticals que permetin la ubicació dels polsadors. 

 

5.11.9.SISTEMES DE COMUNICACIÓ D’ALARMA 
 

Són sistemes que permeten la emissió de senyals acústiques i/o visuals als ocupants d’un 

edifici. Pot estar integrat juntament amb el sistema automàtic de detecció d’incendis en 

un mateix sistema. S’han d’instal·lar tant en els sectors com les àrees d’incendis dels 

establiments industrials. 

 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 92 de 181 
 

5.11.10.SISTEMES DE PROVEÏMENTS D’AIGUA CONTRA INCENDIS 
 

Els sistemes de proveïment d’aigua contra incendis s’han d’instal·lar en els casos 

següents: 

• Quan ho exigeixi la norma vigent que regula les activitats industrials. 

• Quan sigui necessari per donar serveis. 

Les categories de proveïment d’aigua són: 

Taula 5.12.- categories de proveïment d’aigua. 

Categoria I BIE 

Categoria I Hidratants 

Categoria II Aigua polvoritzada 

Categoria III escuma 

 

5.11.11.SISTEMES DE BOQUES D’INCENDI EQUIPADES (BIE) 
 

Una BIE és una instal·lació semifixa d’extinció d’incendis que utilitza aigua com agent 

extintor, per aquest motiu està connectat a una xarxa de proveïment d’aigua que 

garanteix el subministre, pot ser utilitzada pel personal del centre de treball en la 

extinció d’un foc quan per la seva envergadura així s’emet i/o els extintors ja s’hagin 

acabat. És eficaç per lluitar contra un foc en un arc delimitat per la longitud de la mànega 

i la llunyania de l’aigua que desprèn. 

Inclou dins d’un armari elements bàsics necessaris: 

• Manòmetre: indica la pressió de l’aigua proveïda per la xarxa. 

• Mànigues: canalitza l’aigua. Pot ser de diversos tipus segons la seva amplada, 

llargària i rigidesa. 

• Vàlvula: permet obrir o tancar el pas de l’aigua. 

• Llança: permet agafar l’extrem de la màniga per dirigir l’aigua. 

• filtre: permet seleccionar el tipus de raig de sortida de la màniga. 

Els BIEs estan dissenyats per que puguin ser utilitzats per qualsevol persona. Per tal de 

poder utilitzar-los s’ha de trencar el cristall prèviament. 

Per la normativa les mànigues s’han de trobar a una distància màxima de 5 metres de 

les portes de sortida i en un i l’altre han d’estar a menys de 50 metres. 

A més, en el cas de que l’incendi afectes a la xarxa elèctrica al costat del BIE s’ha de 

trobar una senyal luminescent. 
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Les boques d’incendis més utilitzades acostumen a ser les BIE de 25 i 45 mil·limetres. 

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 metres. 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 metres. Proporcionar un cabal d’uns 

3.3 l/s.  

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

proveïment d’aigua, una xarxa de canonades per l’alimentació de l’aigua i els equips de 

boques d’incendis equipades necessàries. 

 

5.11.12.SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS D’AIGUA 
 

Els ruixadors automàtics o sprinklers són un dels sistemes més antics per a la protecció 

contra incendis en tot tipus d'edificis. Estan concebuts per detectar un conat d'incendi i 

apagar-lo amb aigua o controlar-perquè pugui ser apagat per altres mitjans. Els 

ruixadors automàtics protegeixen pràcticament la totalitat dels immobles, excepte 

comptades ocasions en què l'aigua no és recomanable com a agent extintor i han 

d'emprar-altres sistemes més adequats. Es tracta d'un sistema totalment independent i 

automàtic de protecció contra incendis, per la qual cosa no requereix de cap altre 

sistema que els activi. 

El funcionament més comú consisteix en una xarxa hidràulica pressuritzada amb aigua i 

uns filtres de descarrega, els ruixadors, sobre els quals la incidència directa de 

temperatura provoca un despreniment de part dels seu os, lliurant aigua en quantitat 

suficient per mullar una determinada zona. 

 

5.11.13.SISTEMES D’HIDRATANTS EXTERIORS 
 

Són sistemes de proveïment d’aigua per l’ús exclusiu del Cos de Bombers i personal 

degudament format.  

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 4 metres.  
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5.11.14.SISTEMA DE COLUMNA SECA 
 

La instal·lació de Columna Seca és per a ús exclusiu del Servei d'Extinció d'Incendis i 

estarà formada per una conducció normalment buida, que partint de la façana de 

l'edifici discorre generalment per la caixa de l'escala i està proveïda de boques de sortida 

en pisos i de presa d'alimentació a la façana per connexió dels equips del Servei 

d'Extinció d'Incendis, que és el que proporciona a la conducció la pressió i el cabal 

d'aigua necessaris per a l'extinció de l'incendi. 

Té com a finalitat la disposició d’aigua en les distintes plantes de l’edifici. 

 

5.11.15.EXTINTORS D’INCENDIS 
 

S'instal·laran extintors d'incendi portàtils en tots els sectors de incendi dels establiments 

industrials 

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

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial Decret 

1942/1993, de 5 de novembre. 

Quan en el sector d'incendi coexisteixin combustibles de la classe A i de la classe B, es 

considerarà que la classe de foc del sector d'incendi és A o B quan la càrrega de foc 

aportada pels combustibles de classe A o de classe B, respectivament, sigui, almenys, el 

90 per cent de la càrrega de foc del sector. En un altre cas, la classe de foc del sector 

d'incendi es considerarà A-B. 

Si la classe de foc del sector d'incendi és A o B, es determinarà la dotació d'extintors del 

sector d'incendi d'acord amb la taula 3.1 o amb la taula 3.2, respectivament. 

Si la classe de foc del sector d'incendi és A-B, es determinarà la dotació de extintors del 

sector d'incendi sumant els necessaris per a cada classe de foc (A i B), avaluats 

independentment, segons la taula 3.1 i la taula 3.2, respectivament. 

Quan en el sector d'incendi existeixin combustibles de classe C que puguin aportar una 

càrrega de foc que sigui, almenys, el 90 per cent de la càrrega de foc del sector, es 

determinarà la dotació d'extintors d'acord amb la reglamentació sectorial específica que 

els afecti. En un altre cas, no es incrementarà la dotació d'extintors si els necessaris per 

la presència d'altres combustibles (A i / o B) són aptes per a focs de classe C. 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 95 de 181 
 

Quan en el sector d'incendi existeixin combustibles de classe D, s'utilitzaran agents 

extintors de característiques especifiques adequades a la naturalesa del combustible, 

que podran projectar-se sobre el foc amb extintors, o mitjans manuals, d'acord amb la 

situació i les recomanacions particulars del fabricant de l'agent extintor. 

Taula 5.13.- Determinació de la dotació d’extintors portàtils en sectors d’incendi amb càrrega de foc aportada per 

combustible de la classe A. 

 

 

 

Taula 5.14.- Determinació de la dotació d’extintors portàtils en sectors d’incendi amb càrrega de foc aportada per 

combustible de la classe B. 
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(1) Quan més del 50 per cent del volum dels combustibles líquids, V, estigui contingut 

en recipients metàl·lics perfectament tancats, l'eficàcia mínima del extintor pot reduir-

se a la immediatament anterior de la classe B, segons la Norma UNE-EN 3-7. 

(2) Quan el volum de combustibles líquids en el sector d'incendi, V, superi els 200 l, 

s'incrementarà la dotació d'extintors portàtils amb extintors mòbils sobre rodes, de 50 

kg de pols BC, o ABC, a raó de: 

Un extintor, si: 200 l < V ≤ 750 l.  

Dos extintors, si: 750 l < V ≤ 2000 l. 

Si el volum de combustibles de classe B supera els 2000 l, es determinarà la protecció 

del sector d'incendi d'acord amb la reglamentació sectorial específica que l'afecti. 

No es permet l'ús d'agents extintors conductors de la electricitat sobre focs que es 

desenvolupen en presència d'aparells, quadres, conductors i altres elements sota tensió 

elèctrica superior a 24 V. La protecció d'aquests es realitzarà amb extintors de diòxid de 

carboni, o pols sec BC o ABC, la càrrega es determinarà segons la mida de l'objecte 

protegit amb un valor mínim de cinc kg de diòxid de carboni i 6 kg de pols seca BC o ABC. 

L'emplaçament dels extintors portàtils d'incendi permetrà que siguin fàcilment visibles 

i accessibles, estaran situats pròxims als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar-se 

el incendi i la seva distribució serà tal que el recorregut màxim horitzontal, des de 

qualsevol punt del sector d'incendi fins l'extintor, no superi 15 m. 

S'instal·laran extintors portàtils en totes les àrees d'incendi dels establiments industrials 

(de tipus D i tipus E), excepte en les àrees el nivell de risc intrínsec sigui baix 1. 

 

5.11.16.SISTEMES D’AIGUA POLVORITZADA 
 

S'instal·laran sistemes d'aigua polvoritzada quan per la configuració, contingut, procés i 

ubicació del risc sigui necessari refrigerar parts d'aquest per assegurar l'estabilitat de la 

seva estructura, i evitar els efectes de la calor de radiació emès per un altre risc proper. 

I en aquells sectors d'incendi i àrees d'incendi on sigui preceptiva la seva instal·lació 

d'acord amb les disposicions vigents que regulen la protecció contra incendis en 

activitats industrials sectorials o específiques sistemes d’escuma física 

S'instal·laran sistemes d'escuma física en aquells sectors d'incendi i àrees d'incendi on 

sigui preceptiva la seva instal·lació d'acord amb les disposicions vigents que regulen la 

protecció contra incendis en activitats industrials, sectorials o especifiques i, en general, 

quan hi hagi àrees d'un sector d'incendi en què es manipulen líquids inflamables que, 

en cas d'incendis, puguin propagar-se a altres sectors. 
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5.11.17.SISTEMES D’EXTINCIÓ DE POLS 
 

S'instal·laran sistemes d'extinció per pols en aquells sectors d'incendi on sigui preceptiva 

la seva instal·lació d'acord amb les disposicions vigents que regulen la protecció contra 

incendis en activitats industrials sectorials o específiques. 

 

5.11.18.SISTEMES D’EXTINTORS GASOSOS 
 

Són instal·lacions previstes per a l'extinció d'incendis utilitzant com a agent extintor un 

gas i dotades d'un sistema automàtic d'activació o tret. Per norma, però, també compten 

amb un dispositiu d'accionament manual. S'apliquen per a la protecció d'un risc 

localitzat. 

S'instal·laran sistemes d'extinció per agents extintors gasosos en els sectors d'incendi 

dels establiments industrials quan 

Sigui preceptiva la seva instal·lació d'acord amb les disposicions vigents que regulen la 

protecció contra incendis en activitats industrials sectorials o específiques. 

Constitueixin recintes on s'ubiquen equips electrònics, centres de càlcul, bancs de 

dades, centres de control o mesura i anàlegs i la protecció amb sistemes d'aigua pugui 

danyar aquests equips. 

5.12.PROTECCIÓ CONTRA ATMOSFERES EXPLOSIVES (ATEX) 
 

La Directiva 1999/92 / CE de 16 de desembre de 1999, transposada al Reial Decret 

681/2003, estableix les disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors que puguin estar exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives 

(ATEX) en el lloc de treball.  

 

5.12.1.ATMOSFERES EXPLOSIVES 
 

es defineix com la barreja amb l'aire, en condicions atmosfèriques, de substàncies inflamables 

en forma de gasos, vapors, boires o pols, en la qual, després d'una ignició, la combustió es 

propaga a la totalitat de la barreja no cremada. 
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5.12.2.CLASSIFICACIÓ DE LES ÀREES EN LES QUE PODEN FORMAR-

SE ATMOSFERES EXPLOSIVES 
 

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. 

Les àrees de risc es classificaran en zones tenint en compte la freqüència amb què es 

produeixin atmosferes explosives i la seva durada. 

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.  

• 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. 

• 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. 

• 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.  
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• 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.  

 

5.12.3.MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA EXPLOSIONS 
 

seguidament es troben les mesures de protecció que s’ha d’aplicar segons l’annex II del 

Reial Decret 681/2003.  

• 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 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 
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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: 

o 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. 

o S’ha de poder efectuar la desconnexió manual dels aparells i sistemes de 

protecció inclosos en processos automàtics que s’apartin 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.  

o 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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5.12.4.SENYALITZACIÓ  
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

5.13.ANNEX 

5.13.1.FITXES DE SEGURETAT 
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5.13.1.1.-1,2-dicloroetà 
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5.13.1.2.Clorur d’hidrogen 
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5.13.1.3.Acetilè 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 137 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 138 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 139 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 140 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 141 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 142 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 143 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 144 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 145 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 146 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 147 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 148 de 181 
 

5.13.1.4.Nitrogen 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 149 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 150 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 151 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 152 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 153 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 154 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 155 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 156 de 181 
 

 

 

 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 157 de 181 
 

 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 158 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 159 de 181 
 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 160 de 181 
 

 

 



CAPÍTOL 5: SEGURETAT I HIGIENE 
 
 

Página 161 de 181 
 

5.13.1.5.Aire comprimit 
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5.13.1.7.Amoniac  
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