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5. SEGURETAT I HIGIENE 

 

5.1. Introducció 

Degut a la presència de nombroses substàncies químiques potencialment perilloses a la 

instal· lació de producció de SEVIN® és imprescindible garantir la correcta implementació de les 

mesures de seguretat i higiene d’acord amb les normatives vigents. 

Així doncs, cal avaluar les necessitats de seguretat i higiene a cada zona i les obligacions 

pertinents a complir en funció de l’activitat que s’imparteixi i les substàncies manipulades en 

cada cas. 

Aquestes mesures provenen de la detecció i prevenció (enteses com a etapes clau en el 

desenvolupament de la correcta seguretat i higiene de la planta) dels riscos inherents a la 

instal·lació, de l’elaboració de manuals i/o protocols adients per a la manipulació dels productes 

perillosos dels que consta la planta i també de la distribució òptima dels diversos elements que 

composen la planta. 

Com a síntesi global, es finalitza l’estudi de la seguretat i higiene de la planta amb la creació de 

plans d’emergència davant possibles esdeveniments que puguin perjudicar tant la salut dels 

treballadors, afectar negativament el medi ambient o la pròpia instal· lació. 

Per últim, un dels perills més importants a tenir en compte en les indústries químiques és la 

generació i propagació d’incendis dins la planta, fet que implica un anàlisi detingut de les 

proteccions a tindre. 

 

5.2. Classificació de la planta 

El primer pas, és classificar el tipus de planta a tractar ja que no totes les indústries presenten els 

mateixos perills. El Reial Decret 2414/1961 del 30 de Novembre de 1961 recopila el Reglament 

d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, el qual establia la nomenclatura 

corresponent a cada planta fent relació als riscos inherents a cada tipus d’instal·lació. 

La conseqüent identificació dels perills permetrà més endavant establir un pla d’actuació davant 

incidents i/o emergències i optimitzar la prevenció de riscos en la forma adequada. 

La taula 5.2.1 resumeix les identificacions de perills de la planta de producció de SEVIN® 

incloses a l’annex I del Reial Decret 2414/1961 a l’apartat d’activitats insalubres i nocives i al 

d’activitats perilloses. 
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Taula 5.2.1. Classificació i identificació dels riscos de la planta de producció de SEVIN®. 

CLASSIFICACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DE LA PLANTA 
Codi de la 

classificació 
Naturalesa de l’activitat Motiu(s) de la classificació 

311-333 
Fabricació d’insecticides derivats del clor 

per ús agrícola. 
Emissió de gasos nocius. 

311-43 
Obtenció de productes per síntesi 

orgànica. 

Ús o emissió de gasos tòxics. 
Manipulació de productes o 

gasos combustibles. 

611-6 Emmagatzematge a l’engròs d’alcohols. 
Existència de líquids 

inflamables. 

611-135 
Emmagatzematge a l’engròs de productes 

químics, excepte adobs. 
Existència de líquids 

inflamables. 
 

Però aquest decret fou derogat pel Reial Decret 374/2001 del 6 d’Abril de 2001, el qual 

estableix les mesures adients per la Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina, i també per la llei 34/2007 del 15 

de novembre de 2007, la qual estableix la normativa per la Qualitat de l’aire i la protecció de 

l’atmosfera. 

La llei 34/2007 proposa una nova classificació en relació a aquelles activitats que siguin 

potencialment contaminants per l’atmosfera catalogant la planta de producció de SEVIN® 

segons la taula 5.2.2. 

 

Taula 5.2.2. Classificació d’activitats potencialment contaminants per l’atmosfera a la planta de 

producció de SEVIN® segons la llei 34/2007. 

CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS 
Codi Activitat Grup 
04 05 Processos en la indústria química orgànica (producció en massa). 

A 04 05 25 Producció de pesticides. 
04 05 22 Emmagatzematge i manipulació de productes químics. 

 

 

Les activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera identificades al grup A de l’annex 

IV de la llei 34/2007 impliquen que el titular de la instal·lació es sotmeti al procés de 

autorització per part de la comunitat autònoma pertinent, de manera que es garanteixi un 

increment de la contaminació admissible i es pugui donar permís per la construcció i posta en 

marxa de la planta. Així doncs, les activitats identificades al grup A exigeixen uns controls 

d’emissions molt restrictius, específics i individualitzats, amb autorització per exercir l’activitat 

durant no més de 8 anys (amb possibilitat de renovacions). 
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Finalment, el Reial Decret 100/2011 del 28 de Gener de 2011 actualitza el Catàleg d’activitats 

potencialment contaminants per l’atmosfera, donant la classificació definitiva per la planta de 

producció de SEVIN® a la taula 5.2.3. 

 

Taula 5.2.3. Classificació d’activitats potencialment contaminants per l’atmosfera a la planta de 

producció de SEVIN® segons la llei 100/2011. 

CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS 
Codi Activitat Grup 
04 05 INDÚSTRIA QUÍMICA ORGÀNICA 

A 
04 05 25 01 Producció de pesticides, fitosanitaris o biocides (matèries actives). 

04 05 22 03 
Emmagatzematge de productes químics orgànics, líquids o gasosos amb 

capacitat major o igual a 100 m3. 

04 05 22 04 
Emmagatzematge de productes químics orgànics, líquids o gasosos amb 

capacitat menor a 100 m3. 
C 

 

 

5.3. Prevenció de riscos laborals 

Recau en les bones pràctiques i en el seguiment dels protocols d’actuació i/o manuals 

d’operació la correcta detecció dels riscos que poden sorgir durant una activitat per així 

minimitzar les conseqüències originades.  Basant-nos en el Reial Decret 486/1997 del 14 

d’Abril de 1997 (posteriorment afectat pel Reial Decret 2177-2004 del 12 de novembre de 2004, 

però conservant encara la seva vigència) s’estableixen les Disposicions mínimes de seguretat i 

salut als llocs de treball.  

És essencial doncs, proporcionar i procurar que la seguretat de la planta sigui el més integral 

possible formant tot el personal treballador de forma periòdica i renovant les instruccions per tal 

de què incloguin la normativa vigent amb tota la informació necessària, la qual garanteixi el 

correcte desenvolupament de l’activitat. 

 

5.3.1. Obligacions de l’empresari 

L’article 3 del Reial Decret 486/1997 constata que l’empresari haurà d’adoptar les mesures 

necessàries per a què l’ús dels llocs de treball no ocasioni o minimitzi al màxim els riscos per a 

la seguretat i la salut del personal treballador. 

Aquestes disposicions mínimes es troben recollides a continuació per la correcta implementació 

de les mesures a la planta de producció de SEVIN®. 
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5.3.2. Condicions constructives 

Amb l’objectiu de preveure els perills que suposen relliscades, caigudes de persones o de 

materials sobre treballadors, xocs, cops contra objectes o esfondraments, s’ha d’establir un 

disseny de la planta i unes característiques constructives concretes als llocs de treball que evitin 

o minimitzin la presència d’aquests riscos. Alhora, caldrà que aquestes condicions facilitin la 

resposta i permetin una ràpida actuació davant situacions d’emergència (concretament en cas 

d’incendi) amb la major seguretat possible pels treballadors. 

Els requisits obligatoris dels que han de disposar els llocs de treball són els següents: 

 Seguretat estructural 

Els edificis i els espais on es donin els llocs de treball han de disposar de l’estructura i solidesa 

adequades pel seu corresponent ús. Per a les condicions d’ús definides tots els seus elements 

(estructurals o de servei), incloses les plataformes de treball i escales de tot tipus, hauran de 

complir amb: 

- La mínima resistència necessària per suportar les càrregues o esforços als quals 

siguin sotmesos. 

- Disposar sempre d’un sistema de muntatge, subjecció o suport amb el qual 

garantir l’estabilitat de l’element. 

 Queda prohibit sobrecarregar els elements esmentats al punt anterior. En cas de voler 

accedir a teulades o cobertes que no garanteixin la suficient resistència només es podrà 

autoritzar quan es tingui l’equip necessari per realitzar el treball de forma segura. 
 

 Espais de treball i zones perilloses 

Les dimensions dels espais de treball han de permetre la realització de les activitats evitant 

riscos per la seguretat i la salut dels treballadors i de la forma més ergonòmica possible. Les 

dimensions dels espais de treball corresponen a: 

a. 3 metres d’alçada des de el terra fins el sostre. En cas de ser locals 

comercials, de serveis, oficines o despatxos l’alçada mínima passa a ser de 

2,5 metres. 

b. 2 metres quadrats de superfície lliure per cada treballador. 

c. 10 metres cúbics no ocupats per cada treballador. 

 Les distàncies de separació entre els elements existents als espais de treball ha de ser 

suficient per a què els treballadors puguin desenvolupar les activitats de forma segura i 

còmoda. Si per raons derivades de la pròpia activitat, el treballador no disposa de l’espai 

lliure suficient per tenir llibertat de moviment aquest haurà de disposar de l’espai 

addicional necessari a les proximitats del seu lloc de treball. 
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 S’haurà de prendre les mesures necessàries per a la protecció dels treballadors amb 

accés autoritzat a zones amb perill de caigudes de persones o objectes, contacte i/o 

exposició a elements agressius. Tanmateix, s’ha de procurar algun sistema que eviti que 

personal no autoritzat accedeixi a aquestes zones. 

 Les zones amb accés restringit esmentades a l’apartat anterior hauran d’estar clarament 

senyalitzades per evitar l’accés de personal no autoritzat. 

 

 Terres, obertures i desnivells i baranes 

 Els terres dels espais de treball hauran de ser fixes, estables i no lliscants, sense 

irregularitats ni inclinacions perilloses. 

 Les obertures o desnivells que impliquin un risc de caiguda de persones es protegiran 

mitjançant una barana o altres sistemes de protecció que proporcionin una seguretat 

equivalent, els quals podran tenir parts mòbils en cas que sigui necessari accedir a 

l’obertura. Concretament s’ha de disposar de proteccions per: 

- Obertures als terres. 

- Obertures a parets o envans (sempre que la situació i les dimensions no suposin 

riscos de caigudes de persones), a plataformes, molls o estructures similars.  

En cas de tindre una alçada de caiguda inferior a 2 metres la protecció no serà 

obligatòria. 

- Els costats oberts en escales o rampes de més de 60 centímetres d’alçada. Els 

costats tancats hauran de disposar d’un passamans amb una alçada mínima de 

90 centímetres (en cas que l’amplada de l’escala sigui major a 1,2 metres, si és 

menor però ambdós costats són tancats, com a mínim un costat tindrà 

passamans). 

 Les baranes seran de materials rígids, tindran una alçada mínima de 90 centímetres i 

disposaran d’una protecció que bloquegi el pas o lliscament per sota de les mateixes o 

bé la caiguda d’objectes sobre persones. 

 

 Envans, finestres i obertures 

 Els envans transparents o translúcids (especialment els vitrificats) situats als espais o 

pròxims als llocs de treballs i a les vies de circulació, hauran d’estar clarament 

senyalitzats i fabricats amb materials segurs o bé separats dels treballadors per a evitar 

cops o lesions en cas de trencar-los. 
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 Els treballadors hauran de poder realitzar de forma segura les operacions d’obertura, 

tancament, ajust o fixació de finestres, envans d’il·luminació zenital i dispositius de 

ventilació. Quan estiguin oberts no s’hauran de col·locar de forma que puguin suposar 

un risc pels treballadors. 

 Les finestres i envans d’il·luminació zenital hauran de poder netejar-se sense risc per als 

treballadors que realitzin aquesta tasca o per als que es trobin a l’edifici o als voltants. 

Es dotarà als treballadors destinats per a aquesta tasca dels dispositius necessaris o bé 

seran projectats integrant els sistemes de neteja. 

 

 Vies de circulació 

 Les vies de circulació als llocs de treball (tant a l’exterior de l’edifici i locals com al seu 

interior) inclosos portes, passadissos, escales, rampes i molls de càrrega, s’hauran de 

poder utilitzar d’acord amb el seu ús previst de manera fàcil i segura per vehicles i 

vianants que circulin per les vies i pel personal treballant pròxim a aquestes. 

 Segons el punt anterior, el nombre, situació, dimensions i condicions constructives de 

les vies de circulació de persones o materials hauran d’adequar-se al nombre potencial 

d’usuaris i a les característiques de l’activitat i l’espai de treball. 

Pel cas de molls i rampes de càrrega s’haurà de tindre especialment en compte les 

dimensiones de les càrregues transportades. 

 L’amplada mínima de les portes exteriors i dels passadissos haurà de ser de 80 

centímetres i 1 metre respectivament. 

 L’amplada de les vies per on puguin circular mitjans de transport i vianants haurà de 

permetre el pas simultani d’aquests amb una separació de seguretat suficient. 

 Les vies de circulació destinades a vehicles hauran de col·locar-se a una distància 

suficient de les portes, zones de circulació per vianants, passadissos i escales. 

 Els molls de càrrega hauran de tenir com a mínim una sortida o una a cada extrem quan 

tinguin gran longitud o sigui tècnicament factible. 

 En cas que sigui necessari per garantir la seguretat dels treballadors s’haurà de 

senyalitzar de forma clara les vies de circulació. 

 

 Portes 

 Les portes transparents hauran d’estar senyalitzades a l’alçada de la vista. 

 Les superfícies transparents o translúcides de les portes que no siguin de material de 

seguretat hauran de protegir-se contra trencaments quan aquesta suposi un perill pels 

treballadors. 
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 Les portes fixes i lliscants hauran de ser transparents o tenir parts transparents que 

permetin la visibilitat de la zona on s’accedeix. 

 Les portes corredisses hauran de disposar d’un sistema de seguretat que impedeixi sortir 

dels carrils i caure. 

 Les portes que s’obrin cap a dalt hauran de disposar d’un sistema de seguretat que eviti 

la seva caiguda. 

 Les portes mecàniques hauran de funcionar sense risc pels treballadors, hauran de 

disposar de parada d’emergència de fàcil identificació i accés, i es podran obrir 

manualment excepte quan s’obrin automàticament en cas d’avaria del sistema 

d’emergència. 

 Les portes d’accés a escales no s’obriran directament sobre els seus esglaons sinó sobre 

plataformes d’amplada com a mínim igual a la dels esglaons. 

 Les portes destinades bàsicament a la circulació de vehicles hauran de poder ser 

emprades per vianants sense risc per la seva seguretat o bé disposar als voltants 

immediats de portes destinades a aquesta finalitat, directes i clarament senyalitzades. 

 

 Rampes, escales fixes i de servei 

 Els paviments de les rampes, escales i plataformes de treball seran de materials no 

lliscants o disposaran d’elements antilliscants. 

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

serà de 8 mil·límetres. 

 Les rampes tindran una pendent màxima del 12% quan la seva longitud sigui menor a 3 

metres, del 10 % quan la longitud sigui menor a 10 metres o 8% als altres casos 

 Les escales tindran una amplada mínima de 1 metre excepte les de servei que serà de 55 

centímetres. 

 Els esglaons d’una escala tindran les mateixes dimensions. Queden prohibides escales 

de cargol excepte en el cas que siguin de servei. 

 Els esglaons de les escales que no siguin de servei tindran una petjada compresa 23 i 36 

centímetres i una contra petjada d’entre 13 i 20 centímetres. Els esglaons de les escales 

de servei tindran una petjada mínima de 15 centímetres i una contra petjada màxima de 

25 centímetres. 

 L’alçada màxima entre els replans de les escales serà de 3,7 metres. La profunditat dels 

replans intermitjos (mesurada en la direcció de l’escala) no serà inferior a la meitat de 

l’amplada d’aquesta ni de 1 metre. L’espai lliure vertical des dels esglaons no serà 

inferior a 2,2 metres. 
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 Les escales mecàniques i cintes rodants hauran de tenir les condicions de funcionament 

i els dispositius necessaris per garantir la seguretat dels treballadors que les utilitzin. Els 

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

 

 Escales fixes 

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

entre esglaons de 30 centímetres. 

 A les escales fixes la distància entre el front dels esglaons i les parets més pròximes al 

costat de l’ascensor serà, com a mínim, de 75 centímetres. La distancia mínima entre la 

part posterior dels esglaons i l’objecte fix més pròxim serà de 16 centímetres. Hi haurà 

un espai lliure de 40 centímetres a ambdós costats de l’eix de l’escala si no disposa de 

reixes o altres dispositius equivalents.  

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

accedir suposi un risc de caiguda per falta de recolzaments, la barana o lateral de 

l’escala s’allargarà com a mínim 1 metre per sobre de l’últim esglaó o es prendran 

mesures alternatives que garanteixin una seguretat equivalent. 

 Les escales fixes que tinguin una alçada superior a 4 metres disposaran, com a mínim a 

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

en canonades, pous estrets i altres instal· lacions que, per la seva configuració ja 

proporcionen aquesta protecció.  

 Si s’empren escales fixes per alçades majors a 9 metres s’instal·laran replans cada 9 

metres o a cada fracció. 

 

 Vies i sortides d’evacuació 

Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació i les portes que donin accés a 

aquestes, s’ajustaran a les disposicions descrites a les normatives específiques per aquestes. En 

qualsevol cas, les vies i sortides d’evacuació hauran de satisfer les condicions que s’estableixen 

als següents punts. 

 Les vies i sortides d’evacuació hauran de ser expedites i donar l’accés més directe 

possible a l’exterior o a una zona de seguretat. 

 En cas de perill, els treballadors hauran de poder evacuar tots els llocs de treball de 

forma ràpida i amb la màxima seguretat. 

 El nombre, distribució i dimensions de les vies i sortides d’evacuació dependran de l’ús, 

dels equips i les dimensions dels llocs de treball, així com del nombre màxim de 

persones que puguin estar presents als mateixos. 
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 Les portes d’emergència hauran de poder obrir-se cap a fora i no estar tancades, de 

manera que qualsevol persona que necessiti usar-les en situació d’emergència pugui 

obrir-les de forma fàcil i immediata. Queden prohibides les portes d’emergència que 

siguin corredisses o giratòries. 

 Les portes situades als recorreguts de les vies d’evacuació hauran d’estar senyalitzades 

adequadament i es podran obrir en qualsevol moment des de l’interior sense ajuda 

especial. Quan els llocs de treball estiguin ocupats, les portes hauran de poder obrir-se. 

 Les vies i sortides específiques d’evacuació hauran de senyalitzar-se d’acord amb 

l’establert al Reial Decret 485/1997 del 14 d’Abril de 1997, que dicta les Disposicions 

mínimes de senyalització de seguretat i salut al treball. Aquesta senyalització haurà de 

fixar-se a llocs adequats i de forma permanent. 

 Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació que donin accés a 

aquestes, no hauran de ser obstruïdes per cap objecte per poder ser emprades sense 

obstacles a qualsevol moment. Les portes d’emergència no es podran tancar amb clau. 

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

il·luminació hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat amb suficient 

intensitat. 

 

 Condicions de protecció contra incendis 

Els llocs de treball hauran d’ajustar-se a lo disposat a la normativa que resulti de l’aplicació 

sobre les condicions de protecció contra incendis. En qualsevol cas, aquests llocs hauran de 

satisfer les condicions que s’indiquen als punts següents. 

 Segons les dimensions i l’ús dels edificis, els equips, les característiques físiques i 

químiques de les substàncies existents, així com del nombre màxim de persones que 

puguin ser presents, els llocs de treball hauran d’estar equipats amb dispositius adequats 

per combatre els incendis i en cas de ser necessari, detectors d’incendis i sistemes 

d’alarma. 

 Els dispositius no automàtics per combatre els incendis hauran de ser fàcilment 

accessibles i manipulables. La senyalització corresponent a aquests dispositius serà la 

descrita al Reial Decret 485/1997 del 14 d’Abril del 2007 sobre Disposicions mínimes 

de senyalització de seguretat i salut al treball. La senyalització s’haurà de portar a 

terme a llocs adequats i de forma permanent.  
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 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica dels llocs de treball haurà d’ajustar-se a les disposicions de la seva 

normativa específica En qualsevol cas, la instal·lació haurà de satisfer sempre les condicions 

indicades als punts següents. 

 La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d’incendi o explosió. Els 

treballadors hauran d’estar degudament protegits contra els riscos derivats d’accidents 

causats per contactes directes o indirectes. 

 La instal· lació elèctrica i els dispositius de protecció hauran de tindre en compte la 

tensió, els factors condicionants externs i la competència d eles persones que tinguin 

accés a les parts de la instal· lació. 

 

 Minusvàlids 

Tant els espais de treball com especialment portes, vies de circulació, escales, serveis higiènics i 

llocs de treball emprats o ocupats per treballadors minusvàlids hauran d’estar adequats per a què 

aquests treballadors puguin utilitzar-los. 

 

5.3.3. Ordre, neteja i manteniment. Senyalització 

 Les zones de pas, sortides i vies d’evacuació als llocs de treball i especialment les 

sortides i vies de circulació previstes per l’evacuació en cas d’emergència hauran de 

mantenir-se lliures d’obstacles de manera que sempre sigui possible usar-les sense cap 

mena de dificultat. 

 Els espais de treball (inclosos els locals de servei) i els seus respectius equips i 

instal· lacions, es netejaran de forma periòdica i sempre que sigui necessari per 

mantenir-los en tot moment en les condicions higièniques adequades. Partint d’aquest 

objectiu, les característiques dels terres, sostres i parets seran aquelles que permetin la 

correcta neteja i manteniment de les instal·lacions. 

 La brossa, restes, taques de greix i residus de substàncies perilloses s’eliminaran de 

manera ràpida per evitar accidents o contaminacions en l’ambient de treball. 

 Els espais de treball i les seves instal· lacions hauran de tenir un manteniment periòdic 

de manera que les condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del 

projecte, reparant ràpidament les deficiències de afectin la seguretat i la salut dels 

treballadors. Si s’usa una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat de 

funcionament i amb un sistema control que indiqui qualsevol avaria que influeixi en la 

salut dels treballadors. En el cas d’instal·lacions de protecció el manteniment haurà 

d’incloure el control del seu funcionament. 
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5.3.4. Condicions ambientals 

Els espais de treball i les instal·lacions exposats a les condicions ambientals hauran de preveure 

els riscos que puguin sorgir per la seguretat i la salut dels treballadors. 

 Sempre que sigui factible, s’haurà de procurar que les condicions ambientals als espais 

de treball no impliquin una font d’incomoditat o molèstia pel personal treballador. Per 

això, s’haurà d’evitar temperatures i humitats extremes, salts tèrmics bruscs, corrents 

d’aire molestes, olors desagradables, irradiació excessiva i especialment la radiació 

solar a través de finestres, llums i envans vitrificats. 

 Als espais de treball tancats s’haurà de complir les següents condicions: 

i. La temperatura dels locals on es realitzin feines sedentàries característiques 

d’oficines o similars estarà compresa entre els 17 i els 27ºC. La temperatura dels 

locals on es realitzin feines lleugeres es trobarà compresa entre els 14 i els 25ºC. 

ii. La humitat relativa es trobarà compresa entre el 30 i el 70% excepte als espais on 

existeixi el risc d’electricitat estàtica on el límit inferior passarà a ser del 50%. 

iii. Els treballadors no hauran d’estar exposats de manera freqüent o continuada a 

corrents d’aire amb velocitats que superin els següents límits en funció de la 

situació: 

a) Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s. 

b) Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s. 

c) Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s. 

Aquests límits no s’aplicaran en corrents d’aire emprades expressament per evitar 

l’estrès degut a exposicions intenses de calor ni a corrents d’aire condicionat, per les 

quals el límit serà de 0,25 m/s en el cas de treballs sedentaris i 0,35 m/s a la resta de 

casos. 

iv. Tenint present les disposicions recopilades al Reial Decret 1027/2007 del 20 de 

Juliol de 2007 que inclou el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, la 

qualitat de l’aire als espais de treball haurà de complir les següents exigències: 

a) Qualitat tèrmica de l’ambient: les instal·lacions tèrmiques han de permetre 

mantenir els paràmetres que defineixen l’ambient tèrmic dins d’un interval 

de valors determinats amb la finalitat de mantenir unes condicions 

ambientals confortables per als usuaris dels edificis. 
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b) Qualitat de l’aire interior: les instal·lacions tèrmiques han de permetre 

mantenir una qualitat de l’aire interior acceptable, en els locals ocupats per 

les persones, eliminant els contaminants que es produeixen de forma 

habitual durant el seu ús normal, aportant un cabal suficient d’aire exterior 

i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat. 

c) Qualitat de l’ambient acústic: en condicions normals d’utilització, el risc de 

molèsties o malalties produïdes pel soroll i les vibracions de les 

instal·lacions tèrmiques ha d’estar limitat. 

El sistema de ventilació emprat i especialment la distribució de les entrades d’aire net i 

sortides d’aire carregat hauran de garantir una renovació de l’aire del local de treball el 

més efectiva possible. 

 D’acord amb lo establert al punt anterior, s’haurà de tindre en compte les limitacions i/o 

condicionants que puguin suposar en cada cas les característiques particulars del propi 

espai de treball, dels processos o operacions que es desenvolupin en aquest i el clima de 

la zona on estigui situat. En qualsevol cas, l’aïllament tèrmic dels locals tancats haurà 

d’adaptar-se a les condicions climàtiques pròpies de la ubicació. 

 Als espais de treball a l’aire lliure i els locals de treball que (degut a l’activitat 

desenvolupada) no puguin estar tancats, s’haurà de prendre les mesures necessàries per 

protegir els treballadors de les inclemències del temps. 

 

5.3.5. Il•luminació dels llocs de treball 
La il·luminació dels espais de treball haurà de permetre que els treballadors disposin de 

condicions de visibilitat adequades per a poder circular pels mateixos i desenvolupar en ells les 

seves activitats sense risc per la seva seguretat i la seva salut. 

 La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball haurà d’adaptar-se a les 

característiques de l’activitat que es porti a terme en ella, segons: 

i. Els riscos per la seguretat i la salut dels treballadors dependents de les condicions 

de visibilitat. 

ii. Les exigències visuals per les tasques desenvolupades. 

 Sempre que sigui possible, els llocs de treball tindran una il·luminació natural, que 

haurà de complementar-se amb il· luminació artificial quan la primera (per si sola) no 

garanteixi les condicions de visibilitat adequades. 

 Donat el cas de tindre zones concretes amb necessitats d’il·luminació molt elevades, es 

complementarà la il·luminació artificial general amb una altra de localitzada. 
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 Els nivells mínims d’il·luminació als llocs de treball queden establerts a la taula 5.3.5.1. 

 

Taula 5.3.5.1. Il· luminació mínima requerida en funció de la zona o part del lloc de treball. 

Zona o part del lloc de treball 
Nivell mínim d’il·luminació 

(lux) 

Zones on s’executin 
tasques amb: 

Exigències visuals baixes 100 
Exigències visuals moderades 200 

Exigències visuals altes 500 
Exigències visuals molt altes 1000 

Àrees o locals d’ús ocasional 50 
Àrees o locals d’ús habitual 100 

Vies de circulació d’ús ocasional 25 
Vies de circulació d’ús habitual 50 

 

 Aquests nivells mínims fixats s’hauran de duplicar quan succeeixin alguna de les 

següents circumstàncies: 

i. En àrees o locals d’ús general i en vies de circulació quan (degut a les seves 

característiques, estat o ocupació) existeixin riscos apreciables de caigudes, 

xocs o altres accidents. 

ii. A les zones on s’efectuïn tasques i un error d’apreciació visual durant la 

realització de les mateixes pugui suposar un perill pel treballador que les 

executa o per tercers, o bé quan el contrast de lluminositat o color entre 

l’objectiu a visualitzar i el fons sobre el que es troba sigui molt feble. 

D’altra banda, aquests límits poden no ser aplicats en aquelles activitats on la 

naturalesa d’aquestes ho impedeixi. 

 La il·luminació dels llocs de treball haurà de complir també les següents condicions de 

distribució i altres característiques: 

i. La distribució dels nivells d’il·luminació haurà de ser el més uniforme possible. 

ii. Es procurarà mantenir uns nivells i contrasts de lluminositat adequats a les 

exigències visuals de la tasca, evitant variacions sobtades de lluminositat dins la 

zona d’operació i entre aquesta i els seus voltants. 

iii. S’ha d’evitar enlluernaments directes produïts per la llum solar o fons de llum 

artificial o d’alta lluminositat. En cap cas aquestes es col·locaran sense 

protecció al camp visual del treballador. 

iv. S’ha d’evitar enlluernaments indirectes produïts per superfícies reflectants 

situades a la zona d’operació o a les seves proximitats. 

v. No s’usarà sistemes o fonts de llum que perjudiquin la percepció dels contrasts, 

de la profunditat o de la distància entre objectes a la zona de treball, que 
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produeixin una impressió visual d’intermitència o que puguin donar lloc a 

efectes estroboscòpics. 

 Els llocs de treball (o part dels mateixos) en els quals un error en la il· luminació normal 

suposi un risc per la seguretat dels treballadors disposarà d’una il·luminació 

d’emergència per evacuació i seguretat. 

 Els sistemes d’il·luminació usats no han d’originar riscos elèctrics, d’incendi o 

explosió, complint sempre la normativa específica vigent. 

 

5.3.6. Serveis higiènics i llocs de descans 

 

 Aigua potable 

Els llocs de treball disposaran d’aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible. S’ha 

d’evitar qualsevol circumstancia que possibiliti la contaminació de l’aigua potable. A les fonts 

d’aigua s’indicarà si aquesta és potable o no en cas que hi hagi dubtes al respecte. 

 Vestuaris, dutxes, lavabos i vàters 

 Els llocs de treball disposaran de vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba 

especial de treball i se’ls hi pugui demanar (per raons de salut o respecte a la intimitat) 

que es canviïn a altres llocs. 

 Els vestuaris estaran proveïts de seients i armaris o guixetes individuals amb clau, que 

tindran la capacitat suficient per guardar la roba i el calçat. Els armaris o guixetes per la 

roba de treball i per la del carrer es trobaran separats quan sigui necessari per l’estat de 

contaminació, brutícia o humitat de la roba de treball. 

 Quan els vestuaris no siguin necessaris, els treballadors hauran de disposar de penjadors 

o armaris on col·locar la seva roba. 

 Els llocs de treball disposaran, a les seves proximitats dels llocs de treball i vestuaris, de 

locals d’higiene amb miralls, lavabos amb aigua corrent (calenta en cas de ser 

necessària) sabó i tovalloles individuals o un altre sistema d’assecatge igualment 

higiènic. Disposaran a més, de dutxes amb aigua corrent (calenta o freda) quan es 

realitzin habitualment treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoració.  

En aquests casos, es proveirà als treballadors els medis especials de neteja que siguin 

necessaris. 

 Si els locals d’higiene i els vestuaris es troben separats hi haurà d’haver una fàcil 

comunicació entre ambdós espais. 

 Els llocs de treball disposaran de vàters amb lavabos situats a les proximitats dels llocs 

de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i dels locals d’higiene quan no es trobin 

integrats en aquests últims. 
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 Els vàters disposaran de descàrrega automàtica d’aigua i de paper higiènic. Als vàters 

que hagin de ser usats per dones s’instal·larà recipients especials i tancats. Les cabines 

vindran proveïdes d’una porta amb tanca interior i un penjador. 

 Les dimensions dels vestuaris, dels locals d’higiene, així com de les respectives 

dotacions de seients, armaris o guixetes, penjadors, lavabos, dutxes i vàters, hauran de 

permetre l’ús d’aquests equips i instal·lacions sense dificultats o molèsties, tenint en 

compte en cada cas el nombre de treballadors que vagin a utilitzar-les de forma 

simultània. 

 Els locals, instal·lacions i equips esmentats al punt anterior hauran de ser de fàcil accés, 

adequats al seu ús i de característiques constructives que facilitin la seva neteja. 

 Els vestuaris, locals d’higiene i vàters es trobaran separats per homes i dones o bé 

s’haurà de preveure l’ús per separat dels mateixos. No s’empraran per usos diferents 

d’aquells per als que es trobin destinats. 

 

 Locals de descans 

 Quan la seguretat o la salut dels treballadors ho exigeixi (especialment per motius del 

tipus d’activitat o el nombre de treballadors), aquests disposaran d’un local de descans 

de fàcil accés. 

 El punt anterior no s’aplicarà quan el personal treballi en despatxos o llocs de treball 

similar amb possibilitats de descans equivalents durant les pauses. 

 Les dimensions dels locals de descans i la seva dotació de taules i seients amb respatller 

hauran de ser suficients pel nombre de treballadors que les hagin d’utilitzar de forma 

simultània. 

 Les treballadores embarassades i mares durant la lactància hauran de tindre la 

possibilitat de descansar estirades en condicions adequades. 

 Els llocs de treball en els quals (sense comptar els locals de descans) el treball sigui 

interromput regular i freqüentment, disposaran d’espais on els treballadors puguin 

romandre durant aquestes interrupcions, si la seva presencia durant les mateixes a la 

zona de treball suposa un risc per la seva seguretat i salut o per la de tercers. 

 Tant a les zones de descans com als espais esmentats al punt anterior hauran d’adoptar 

mesures adequades per la protecció dels no fumadors contra les molèsties originades pel 

fum del tabac. 

 Quan existeixin dormitoris al lloc de treball, aquests hauran de reunir les condicions de 

seguretat i salut exigides pels llocs de treball al Reial Decret 486/1997 i permetre el 

descans del treballador en condicions adequades. 
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 Locals provisionals i treballs a l’aire lliure 

 En els treballs a l’aire lliure, quan la seguretat o la salut dels treballadors ho exigeixi 

(especialment per motius del tipus d’activitat o el nombre de treballadors) aquests 

disposaran d’un local de descans de fàcil accés. 

 En els treballs a l’aire lliure on no existeixi un aïllament entre el centre de treball i el 

lloc de residencia del treballador que impossibiliti tornar cada dia a aquesta, aquests 

treballadors disposaran de locals adequats destinat a dormitoris i menjadors. 

 Els dormitoris i menjadors hauran de reunir les condicions necessàries de seguretat i 

salut i permetre el descans i l’alimentació dels treballadors en condicions adequades. 

 

 Material i locals de primers auxilis 

 Els llocs de treball disposaran de material per primers auxilis en cas d’accident, adequat 

en quant a quantitat i característiques, al nombre de treballadors, als riscos als que es 

trobin exposats i a les facilitats d’accés al centre d’assistència mèdica més pròxim. El 

material de primers auxilis haurà d’adaptar-se a les atribucions professionals del 

personal habilitat per la seva prestació. 

 La situació o distribució del material al lloc de treball i les facilitats per accedir al 

mateix i per, en cada cas, desplaçar-lo al lloc de l’accident, haurà de garantir que la 

prestació dels primers auxilis pugui realitzar-se amb la rapidesa que requereixi el tipus 

de dany previsible. 

 Tenint en compte els punts anteriors, qualsevol lloc de treball haurà de disposar (com  a 

mínim) d’una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, 

gases estèrils, cotó hidròfil, embenes,  esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i 

guants d’un sol ús. 

 El material de primers auxilis s’haurà de revisar periòdicament i s’anirà reposant quan 

caduqui o sigui utilitzat. 

 Els llocs de treball de més de 50 treballadors hauran de disposar d’un local destinar als 

primers auxilis i altres possibles atencions sanitàries. També s’haurà de disposar del 

mateix en els llocs de treball de més de 25 treballadors pels quals així ho determini 

l’autoritat laboral, tenint en compte la perillositat de l’activitat desenvolupada i les 

possibles dificultats d’accés al centre d’assistència mèdica més pròxim. 

 Els locals de primers auxilis disposaran (com a mínim) d’una farmaciola, una llitera i 

una font d’aigua potable. Es trobaran pròxims als llocs de treball i seran fàcils d’accedir 

per les lliteres. 

 El material i locals de primers auxilis hauran d’estar clarament senyalitzats. 
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5.3.7. Informació als treballadors 

L’empresari haurà de garantir que els treballadors i els representants dels treballadors rebin una 

informació adequada sobre les mesures de prevenció i protecció dels riscos originats als espais 

de treball. 

 

5.4. Manipulació de substàncies químiques 

Les substàncies químiques manipulades a la planta de producció de SEVIN® tenen una sèrie de 

riscos i perills associats els quals impliquen aplicar una sèrie de mesures en quant a la 

manipulació, emmagatzematge, ús i disposició dels residus de cadascuna. A continuació, 

s’elabora un llistat de les substàncies presents al procés de producció de SEVIN® desglossant-

les en quatre grups segons el paper que representin: 

I. Reactius: Monometilamina, Fosgè, Naftol. 

II. Intermedis: Clorur d’hidrogen, Clorur de metilcarbamil, Metil isocianat. 

III. Productes: Carbaril (SEVIN®). 

IV. Reïnes: Amberlyst A21. 

V. Regenerador de la reïna: Hidròxid de sodi amb concentració al 4% en pes. 

VI. Dissolvents/inerts: Toluè. 

VII. Subproductes: Àcid clorhídric (37%). 

VIII. Serveis i seguretat: Hidròxid de sodi amb concentració entre 10 i 20% en pes, Vapor 

d’aigua, Nitrogen gas, Oli tèrmic (Dowtherm J), Aire comprimit. 

 

5.4.1. Etiquetes 

L’etiquetatge de les substàncies químiques presents en la producció de SEVIN® permet 

identificar i minimitzar els riscos associats a cada substància, exposant de forma clara i 

entenedora els perills característics de cada tipus de substància.  

El Reglament (CE) nº 1272/2008 del Parlament Europeu i el Consell del 16 de Desembre de 

2008, sobre Classificació, etiquetat i envasat de substàncies i mescles, Capítol 1, Article 17, 

disposa que les etiquetes han de contenir la següent informació: 

i. Nom, direcció i número de telèfon del proveïdor(s). 

ii. Quantitat nominal de la substància o mescla continguda a l’envàs a disposició del públic 

en general, excepte quan la quantitat es trobi especificada a algun altre lloc de l’envàs. 

iii. Identificadors del producte. 

iv. En cas de requerir-ne, els pictogrames de perill. 

v. En cas de requerir-ne, la paraula d’advertència. 
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vi. En cas de requerir-ne, les indicacions de perill (frases H). 

vii. En cas de requerir-ne, els consells de prudència apropiats (frases P). 

viii. En cas de requerir-ne, una secció amb informació suplementària. 

 

 

5.4.2. Fitxes de dades de seguretat 

A continuació s’adjunten les fitxes internacionals de seguretat química (FISQ) extretes de 

l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), per cadascuna de les 

substàncies llistades a l’apartat anterior, reconeguda com la versió oficial de fitxes de dades de 

seguretat al territori espanyol. 

Les fitxes de dades de seguretat (en anglès Material Safety Data Sheets o MSDS), permeten 

conèixer la classificació de la perillositat dels compostos en funció del reglament CLP/GHS 

vigent a la Unió Europea, per tal de recopilar de forma clara i esquematitzada tota la informació 

sobre el compost en 16 apartats descrits a continuació: 

1- Identificació de la substància o mescla i de la societat o empresa que la subministra. 

2- Identificació dels perills de la substància o mescla. 

3- Composició/informació sobre els components de la substància o mescla. 

4- Primers auxilis. 

5- Mesures de lluita contra incendis. 

6- Mesures en cas de vessament accidental. 

7- Manipulació i emmagatzematge. 

8- Controls d’exposició/protecció individual. 

9- Propietats físiques i químiques. 

10- Estabilitat i reactivitat. 

11- Informació toxicològica. 

12- Informació ecològica. 

13- Consideracions relatives a l’eliminació del producte. 

14- Informació relativa al transport. 

15- Informació reglamentària. 

16- Altra informació. 

 

En el cas de no trobar la versió oficial de la fitxa de seguretat a l’INSHT per la substància 

llistada, es procedeix a la recerca a internet d’algun proveïdor que proporcioni la major quantitat 

d’informació possible en relació a la substància química. 
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 Monometilamina 
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 Fosgè 
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 Naftol 
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 Clorur d’hidrogen 
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 Clorur de metilcarbamil 
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 Metil isocianat 
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 Carbaril 
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 Hidròxid de sodi amb concentració del 4% en pes 
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 Toluè 
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 Àcid clorhídric amb concentració al 37% en pes 
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 Hidròxid de sodi amb concentració del 10 al 20% en pes 
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 Nitrogen gas 
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 Aire comprimit 
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5.4.3. Emmagatzematge de substàncies químiques 

Dins l’àmbit de la detecció i prevenció de riscos, una de les parts fonamentals radica en la 

correcta distribució i emmagatzematge de les substàncies químiques tal i com s’indica a la 

secció 7 de les fitxes de seguretat adjuntes per cada compost químic. Diferenciant entre reactius 

i productes, es separarà les substàncies en funció de la classificació de perillositat que rebin 

d’acord amb la normativa vigent i segons els requisits de la planta. 

Per complir amb la legislació es consulta el Reial Decret 379/2001 del 6 d’Abril de 2001 que 

recull el Reglament d’emmagatzematge de productes i les seves instruccions tècniques 

complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 

y MIE-APQ-7 (BOE número 112 del 10 de maig de 2001). 

La taula 5.4.3.1 recull la correspondència de cada tipus de substància amb la seva instrucció 

tècnica complementària (ITC) corresponent, per la implementació de l’emmagatzematge 

adequat pels compostos de la planta de fabricació de SEVIN® a la taula 5.4.3.2. 

 

Taula 5.4.3.1. Llistat d’instruccions tècniques complementàries. 

ITC MIE APQ Descripció de la instrucció tècnica complementària 
1 Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles. 
2 Emmagatzematge d’òxid d’etilè. 
3 Emmagatzematge de clor. 
4 Emmagatzematge d’amoníac anhidre. 

5 
Emmagatzematge i utilització d’ampolles i contenidors de gasos comprimits, 

liquats i dissolts a pressió. 
6 Emmagatzematge de líquids corrosius. 
7 Emmagatzematge de líquids tòxics. 

8 
Emmagatzematge de fertilitzants en base a nitrat amònic amb elevat contingut 

en nitrogen. 
9 Emmagatzematge de peròxids orgànics. 
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Taula 5.4.3.2. Correspondència de cada compost amb les seves ITC. 

Compost Classificació de perillositat 
Instrucció(ns) 

tècnica(ques) 

Monometilamina Gas liquat, inflamable, corrosiu i irritant. 1, 5, 6 
Fosgè Gas liquat, corrosiu i tòxic. 5, 6, 7 
Naftol Sòlid tòxic, corrosiu i irritant. - 

Metil isocianat 
Líquid inflamable, tòxic, corrosiu, irritant i 

perillós per a la salut humana. 
1, 7 

Carbaril 
Sòlid tòxic, perillós per a la salut humana i 

pel medi ambient. 
- 

Hidròxid de sodi (4%) Líquid corrosiu. 6 

Toluè 
Líquid inflamable, tòxic, irritant i perillós per 

a la salut humana. 
1, 7 

Àcid clorhídric (37%) Líquid corrosiu i irritant. 6 
Hidròxid de sodi (10-

20%) 
Líquid corrosiu. 6 

Nitrogen comprimit Gas liquat. 5 
Aire comprimit Gas liquat. 5 

 

La taula 5.4.3.3 mostra les propietats químiques que permetran classificar les substàncies 

emprant la MIE-APQ corresponent. 

Taula 5.4.3.3. Propietats fisicoquímiques per la classificació de les substàncies. 

Compost 
Pressió de 

vapor a 15 °C 
(bar) 

Temperatura 
d’emmagatzematge (°C) Punt d’inflamació (°C) 

MMA 2,46 -6 -10 (o.c.) 

Fosgè 9,91 25 No aplicable. 

Naftol - 25 125 

MIC 0,37 -5 -7 (c.c.) 

Carbaril - 25 No aplicable. 

NaOH 4% - 25 No aplicable. 

Toluè - 25 4 (c.c.) 

AC 37% 0,2 25 No aplicable. 

NaOH 10% - 25 No aplicable. 
 

En el cas en què la pressió de vapor sigui negligible (pràcticament zero), es marca amb un guió. 

Les abreviacions “o.c.” i “c.c.” corresponen a “open cup” i “closed cup” respectivament, essent 

els dos mètodes més emprats per la determinació del punt d’inflamació de substàncies. 
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 Monometilamina 

L’article 4 de la MIE-APQ 1, permet classificar les substàncies químiques en diferents grups per 

poder establir les disposicions corresponents a cada tipus a l’hora d’emmagatzemar-les. 

 Classificació de líquids inflamables i combustibles: 

1- Classe A: productes liquats amb pressió absoluta de vapor a 15 °C superior a 1 bar. 

Segons la temperatura a la qual s’emmagatzemin podran ser considerats com: 

a) A1: productes emmagatzemats liquats a una temperatura inferior a 0°C. 

b) A2: productes emmagatzemats liquats en altres condicions. 

2- Classe B: productes amb punt d’inflamació inferior a 55 °C que no es trobin dins la 

classe A. 

a) B1: productes amb punt d’inflamació superior a 38 °C. 

b) B2: productes amb punt d’inflamació superior a 38 °C i inferior a 55 °C. 

3- Classe C: productes amb punt d’inflamació entre 55 i 100 °C. 

4- Classe D: productes amb punt d’inflamació superior a 100 °C. 

Si els productes de classe C o D, es troben emmagatzemats a temperatures superiors al seu punt 

d’inflamació, s’haurà de complir les condicions d’emmagatzematge descrites pel subgrup B2. 

Partint d’aquestes normes, la MMA es trobarà dins el grup A1, que haurà de complir les 

disposicions descrites a l’article 46 de la ITC 1.  

La figures 5.4.3.1.1 mostra els coeficients de reducció de les distàncies a implementar entre 

instal·lacions fixes de superfície d’emmagatzematge (extretes del quadre II.1 de la ITC 1), en 

funció de la capacitat d’emmagatzematge del producte químic en qüestió. 

La figura 5.4.3.1.2 mostra les fórmules pel càlcul de les distàncies de separació entre les parets 

dels recipients, que junt amb els coeficients de reducció de la figura 5.4.3.1.3 permetrà fer la 

distribució dels tancs d’emmagatzematge (quadres extrets de la ITC 1). 

La taula 5.4.3.1.1 recull les distàncies de seguretat per la correcta manipulació de MMA a la 

planta de fabricació de SEVIN®, segons la informació extreta de la ITC 1. 
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Figura 5.4.3.1.1. Reduccions de les distàncies entre instal·lacions fixes d’emmagatzematge. 

 

 

 

Figura 5.4.3.1.2. Distàncies de separació entre les parets dels recipients d’emmagatzematge. 
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Figura 5.4.3.1.3. Reduccions de les distàncies de separació entre les parets dels recipients. 

 

Taula 5.4.3.1.1. Distàncies de seguretat per la manipulació de MMA. 

Distància 
(m) 

Zona o establiment 

40 Locals i establiments de pública concurrència. 

24 

Límits de propietats exteriors en les què pugui edificar-se i vies de comunicació 
públiques. 

Estacions de bombeig d’aigua d’incendis. 
Edificis administratius i socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres edificis 

independents. 
Zona de foc obert. 

12 
Barrat de la planta. 
Basses separadores. 

Zones de càrrega (classes A, C i D). 
 

Però l’article 46 del capítol VIII de la ITC 1, estableix que la mínima separació entre recipients 

de substàncies de classe A1 i instal· lacions fixes d’emmagatzematge, com a mínim, de 30 

metres per capacitats d’emmagatzematge inferiors a 500 m3 (com la capacitat serà 

d’aproximadament 60 m3 el coeficient de reducció aplicat serà de 0,4). 

Remetent-nos a la ITC 5, la categoria de magatzem degut a l’emmagatzematge 

d’aproximadament 60 m3 de MMA, serà la classe 2, amb les disposicions recollides a la MIE-

APQ 5 per aquest tipus de magatzems (figura 5.4.3.1.4). 
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Figura 5.4.3.1.4. Classificació de magatzems de gasos liquats a la ITC 5. 

Finalment, les disposicions corresponents a la MMA segons la ITC 6 seran les mateixes que les 

mencionades pel fosgè a continuació, ja que també es classificarà dins la classe A.  

 

 Fosgè 

La primera ITC que ha de complir el fosgè és la MIE-APQ 5, definint un magatzem de categoria 

3 degut a una capacitat d’emmagatzematge de 120 m3 aproximadament. D’altra banda, el fosgè 

també es corrosiu pel que s’ha de consultar també la ITC 6 per classificar-lo segons les classes: 

1- Classe A: substàncies molt corrosives. Pertanyen a aquest grup les substàncies que 

provoquen una necrosi perceptible al teixit cutani en el lloc d’aplicació, al aplicar-se 

sobre la pell intacta d’un animal per un període de temps de tres minuts com a màxim. 

2- Classe B: substàncies corrosives. Pertanyen a aquest grup les substàncies que 

provoquen una necrosi perceptible del teixit cutani en el lloc d’aplicació, al aplicar-se 

sobre la pell intacta d’un animal per un període de temps comprès entre tres minuts com 

a mínim i seixanta minuts com a màxim. 
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3- Classe C: substàncies amb un grau menor de corrosivitat. Pertanyen a aquest grup les 

substàncies que provoquen una necrosi perceptible del teixit cutani en el lloc 

d’aplicació, al aplicar-se sobre la pell intacta d’un animal per un període de temps a 

partir d’una hora i fins quatre hores com a màxim. També pertanyen a aquesta classe els 

productes no perillosos pels teixits epitelials, però que són corrosius per l’acer al 

carboni o l’alumini produint una corrosió a una velocitat superior a 6,25 mm/any a una 

temperatura de 55 °C quan s’aplica a una superfície d’aquests materials. 

El fosgè doncs, pertany al grup A degut a la seva elevada corrosivitat, complint les següents 

disposicions recollides a la ITC 6: 

- L’emmagatzematge es podrà realitzar tant en interior com (preferiblement) en 

exterior. S’haurà d’establir una tanca resistent de 2,5 metres d’alçada com a 

mínim i amb una porta que obri cap a fora.  

- Els recipients hauran de disposar dels sistemes de venteig o alleujament de 

pressió per prevenir la formació de buit o pressió interna, evitant la deformació 

del sostre o de les parets com a conseqüència de les variacions de pressió durant 

l’ompliment, el buidatge o canvis de temperatura al recipient. 

- La tanca exterior de la planta es trobarà a 1,5 metres com  a mínim des de la 

paret interior de les cubetes. D’altra banda, la resta d’instal·lacions 

d’emmagatzematge es trobarà com a mínim a 3 metres des de la tanca. 

- La separació entre dos recipients contigus que continguin líquids corrosius serà 

la suficient per garantir un bon accés a ells (mínim 1 metre). Els líquids que 

siguin tant inflamables o combustibles com corrosius hauran de complir les 

disposicions recollides a la ITC 1. En cas de no ser inflamables o combustibles, 

es podran emmagatzemar dins de cubetes de líquids inflamables o 

combustibles, sempre i quan compleixen les exigències corresponents. 

Alhora, el fosgè es classifica també com a producte tòxic, pel que s’ha de fer ús de la ITC 7, la 

qual recull la següent classificació de productes tòxics d’acord amb la legislació vigent sobre 

classificació, envasat i etiquetatge de substàncies i preparacions perilloses: 

1- Classe T+: molt tòxics. 

2- Classe T: tòxics. 

3- Classe Xn: nocius. 

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

mitjançant la determinació de la toxicitat aguda de la substància sobre els animals, expressada 

en dosis letal (LD50) o concentració letal (LC50). Aquests valors es troben establerts a la 

legislació vigent sobre classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses. 
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La figura 5.4.3.2.1 recull les distàncies de separació entre instal·lacions que continguin 

productes tòxics: 

 

Figura 5.4.3.2.1. Distàncies de separació entre instal· lacions que continguin productes tòxics. 

Aquestes distàncies bàsiques podran ser modificades en funció del punt d’ebullició del producte 

emmagatzemat i de les corresponents adopcions de mesures i sistemes addicionals de protecció. 

En el cas que el mateix producte rebi altres restriccions provinents de diferents ITC, les altres 

ITC tindran preponderància sobre les disposicions de la ITC 7. Com en els casos dels productes 

manipulats  a la planta de fabricació de SEVIN® no es té cap producte únicament tòxic, es 

tindran en compte solament les disposicions de les ITC 1, 5 i 6. 

 

 Metil isocianat i Toluè 

El primer pas, és classificar el Metil isocianat i el Toluè en funció del seu punt d’inflamació a la 

ITC 1. Com que el Metil isocianat i el Toluè tenen punts d’ebullició equivalents a 4 °C i -7°C 

respectivament, ambdós compostos es classifiquen amb el grup B1 amb les següents 

disposicions incloses a la ITC 1: 

- L’emmagatzematge es farà preferentment a l’aire lliure i es podrà fer en 

recipients fixos o mòbils. L’alçada de la tanca exterior per magatzems amb 

capacitats superiors a 2000 m3 serà de 2,5 metres i preferiblement de 

construcció metàl·lica. 
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- Les distàncies entre altres instal·lacions dins la fàbrica es troben recollides a la 

taula 5.4.3.1.2 pel MIC (capacitat de 27 m3 amb un coeficient de reducció de 

0,3)  i a la taula 5.4.3.1.3 pel Toluè (capacitat de 450 m3 amb un coeficient de 

reducció de 0,6). 

- El capítol II de la MIE-APQ 1, permet definir les distàncies entre instal·lacions 

fixes d’una superfície determinada i la distancia entre les parets dels recipients, 

mitjançant un mètode de tot un seguit de càlculs i dades tabulades. 

La distància entre les parets dels recipients que continguin substàncies del grup 

B amb la resta de classes es farà amb l’equació [Eq. 5.4.3.3.1], on “d” és la 

distància entre els recipients i “D” el diàmetre del recipient. = , ·          [ . . . . . ] 
 

Taula 5.4.3.1.2. Distàncies de seguretat per la manipulació de MIC. 

Distància 
(m) 

Zona o establiment 

20 Locals i establiments de pública concurrència. 

12 

Límits de propietats exteriors en les què pugui edificar-se i vies de comunicació 
públiques. 

Estacions de bombeig d’aigua d’incendis. 
Edificis administratius i socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres edificis 

independents. 
Zona de foc obert. 

6 
Barrat de la planta. 
Basses separadores. 

Zones de càrrega (classes A, C i D). 
 

 

Figura 5.4.3.1.3. Distàncies de seguretat per la manipulació de Toluè. 

Distància 
(m) 

Zona o establiment 

60 Locals i establiments de pública concurrència. 

36 

Límits de propietats exteriors en les què pugui edificar-se i vies de comunicació 
públiques. 

Estacions de bombeig d’aigua d’incendis. 
Edificis administratius i socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres edificis 

independents. 
Zona de foc obert. 

18 
Barrat de la planta. 
Basses separadores. 

Zones de càrrega (classes A, C i D). 
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 Hidròxid de sodi amb concentracions de 4% i 10-20% en pes i 

Àcid clorhídric al 37% en pes de concentració 

Aquests productes hauran de complir les disposicions descrites pel fosgè en relació a la ITC 6 

(ja que no diferencien entre diferents classificacions de productes corrosius), afegint-ne a més, 

els següents punts a tindre en compte per solucions només corrosives: 

- Distàncies entre instal· lacions de líquids corrosius: especialment els recipients i 

canonades s’hauran de protegir dels efectes de sinistres provinents d’altres 

instal·lacions que presentin risc d’incendi o explosió, en particular recipients 

d’inflamables i combustibles, quan aquests efectes puguin afectar greument 

l’estabilitat dels materials de construcció o perillositat dels productes continguts 

(emissió de vapors tòxics al escalfar-se, etc.). 

- Distàncies entre recipients: els líquids corrosius que no siguin ni inflamables ni 

combustibles podran emmagatzemar-se dins d’altres cubetes de líquids 

inflamables i combustibles, sempre que els materials, proteccions (excepte la 

protecció amb cambra d’espuma), disposició i tipus de recipient siguin els 

exigits per la ITC MIE-APQ 1 a la classe de productes pels quals es va 

dissenyar la cubeta. 

Si els líquids corrosius es troben en una cubeta pròpia, hauran d’estar separats 

dels recipients de líquids inflamables i combustibles per una distància igual o 

major que la corresponent als de classe D als quadres II-5 i II-6 de la ITC MIE-

APQ 1. 

 

 Naftol i Carbaril 

Ambdós compostos s’emmagatzemen en forma de sòlids cristal·lins, en llocs secs i protegits de 

la llum solar. Es recomana mantenir la temperatura ambient per sota de 45 °C i una humitat 

relativa inferior al 65%. 

 

5.5. Senyalització de la planta 

La senyalització correspon a una tècnica auxiliar de tipus òptica, acústica i tàctil emprada per 

indicar i transmetre informació relativa a la instal·lació on es trobi, especialment objectes i 

situacions que presentin perills determinats i emplaçaments d’equips de seguretat.  

Les Disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut al treball venen recollides al 

Reial Decret 485/1997 del 14 d’Abril de 1997.  
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Aquestes disposicions afecten les senyalitzacions dels espais i locals de treball, de les vies i 

zones de circulació, dels perills derivats de l’activitat o de la instal·lació, dels mitjans de 

protecció, d’emergència, de socors i de salvament als llocs de treball.  

Les senyalitzacions responen a uns criteris uniformes i homogenis sobre senyalització de 

seguretat i salut al treball que garanteix una comprensió clara i comú de les indicacions per part 

del treballador, sigui quina sigui la zona i activitat de treball. 

 

5.5.1. Definicions 

 Senyalització de seguretat i salut en el treball: una senyalització que, referida a un 

objecte, activitat o situació determinades, proporciona una indicació o obligació relativa 

a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un 

senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gestual, segons 

procedeixi. 

 Senyal de prohibició: prohibició d’algun comportament susceptible de provocar un 

perill a la instal· lació. 

 Senyal d'advertència: avís sobre un risc o perill present a la instal·lació. 

 Senyal de salvament o de socors: proporciona indicacions relatives a les sortides socors, 

als primers auxilis i als dispositius de salvament. 

 Senyal indicativa: informació diferent a la donada pels senyals anteriors. 

 Senyal en forma de plafó o panell: combinació d’una forma geomètrica, colors i símbol 

o pictograma que proporciona una informació determinada. La correcta visibilitat de la 

senyal ve donada per una il· luminació de suficient intensitat. 

 Senyal addicional: emprada amb una altra senyal descrita als apartats anteriors 

proporciona informació complementària de la instal·lació. 

 Senyal lluminosa: emissió d’informació per part d’un dispositiu format per materials 

transparents o translúcids il·luminat des del darrere o l’interior, per tal que de què sigui 

per si mateix una superfície lluminosa. 

 Senyal acústica: sons codificats, emesos i difosos per mitjà d’un dispositiu apropiat, 

sense intervenció de la veu humana o sintètica. 

 Comunicació verbal: missatge verbal predeterminat emès per mitjà de la veu humana o 

sintètica. 

 Senyal gestual: moviment o disposició dels braços o les mans codificats per guiar les 

persones realitzant maniobres que constitueixin un risc o perill pels treballadors. 
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Alhora, els símbols o pictogrames emprats en les senyals en forma de plafó o lluminoses, 

constitueixen imatges que descriuen una situació o obliga a complir un comportament 

determinat. 

 

5.5.2. Què s’ha de senyalitzar 

L’elecció del senyal detallada a l’annex I del RD 485/1997, prové del següent llistat de criteris a 

garantir per la correcta informació dels riscos i perills inherents a la planta: 

- Característiques del senyal. 

- Riscs, elements i perills a senyalitzar. 

- Extensió de la zona a cobrir. 

- Nombre de treballadors afectats. 

L’eficàcia del senyal no pot ser disminuïda per altres factors i haurà de romandre el temps que 

duri la situació de risc o perill. D’altra banda, és imprescindible garantir un bon manteniment 

dels senyals per a què no hi hagi confusió a l’hora de transmetre la informació pertinent. 

Tenint tot això en compte, les situacions que impliquen una senyalització són les següents: 

i. Senyals d’obligació: per l’accés a totes aquelles zones o locals en els què per l’activitat 

desenvolupada impliquin l’ús d’un equip de protecció individual (EPI), essent obligatori 

l’ús del EPI tant pel que realitza l’activitat com per qualsevol persona que accedeixi a la 

zona durant la realització de la mateixa. 

ii. Senyals d’advertència i de prohibició: per zones o locals en els què per l’activitat 

desenvolupada o bé pels equips i instal·lacions que hi hagi impliquin només l’entrada 

de personal autoritzat. 

iii. Senyals d’emergència, senyals acústiques i/o comunicacions verbals: presents a tot el 

centre de treball per fer arribar a tots els treballadors les situacions d’emergència i/o 

instruccions de protecció en cada cas. A les zones on la intensitat del soroll ambiental 

no permeti l’ús dels tipus de senyals anteriors, o en el cas de que les capacitats físiques 

auditives del personal es trobin limitades es podran emprar senyals lluminoses. 

iv. Senyals en forma de panells: per la localització ràpida i fàcil d’equips de lluita contra 

incendis (sistemes d’extinció manuals), sortides i recorreguts d’evacuació i per la 

ubicació de primers auxilis. 

v. Senyals diverses (annex VII del RD 485/1997): per la resta de situacions derivada de 

l’avaluació de riscos i la conseqüent absència o presència de mesures implementades. 
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5.5.3. Colors de seguretat 

Cada senyal té atribuït un color de seguretat inclosos a l’annex II del RD 485/1997, que 

designen un significat determinat d’acord amb la seguretat i la salut al treball. La figura 5.5.3.1 

recull els significats i indicacions corresponents a cada color de seguretat. 

 

Figura 5.5.3.1. Significats i indicacions dels colors de seguretat. 

El color de fons per fer contrast amb els colors de seguretat serà sempre el blanc excepte pel 

groc on s’utilitzarà el negre, de manera que sempre es faciliti la comprensió simple de les 

indicacions incloses al senyal en forma de plafó. En qualsevol cas, la senyalització d’un element 

per mitjà d’un color de seguretat haurà de preservar les proporciones entre l’element senyalitzat 

i la superfície en color per una identificació ràpida i efectiva. 

5.5.4. Senyals en forma de panells 

L’annex III del RD 485/1997 inclou les disposicions detallades dels senyals en forma de 

panells. Els requisits que han de complir per la correcta transmissió d’informació són: 

- Forma i color determinat: en funció del tipus de senyal. 

- Simple: s’ha d’evitar afegits que desviïn l’atenció del perill principal. 

- Material resistent: haurà de poder suportar cops, els efectes del temps i les agressions 

mediambientals. 

- Dimensions i per bona visibilitat: variable sempre i quan es mantingui la percepció 

directa i clara comprensió del seu significat. 

- Alçada en proporció a angle de visió: la posició a la que s’instal·lin haurà de ser 

apropiada tenint en compte possibles obstacles, proximitat immediata al risc o objecte 

que senyalitzin o quan sigui un risc general en l’accés a la zona de risc. 
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- Ben il· luminat i accessible: si la il·luminació general no és suficient s’haurà d’instal·lar 

il· luminació addicional o colors fosforescents o bé materials fluorescents. 

- Allunyat d’altres senyals: amb l’objectiu de mantenir l’eficàcia de la senyalització no es 

col·locaran masses senyals juntes per evitar confusions. Un cop finalitzada la situació 

de risc o perill el senyal s’haurà de retirar. 

 

 Tipus de senyals 

a) Advertència: triangulars, marges i pictogrames negres sobre fons groc. El color groc 

haurà de cobrir un 50% de la superfície total del senyal. La figura 5.5.4.1.1 mostra les 

senyals d’advertència vigents. 

 

 

Figura 5.5.4.1.1. Senyals d’advertència. 

Excepcionalment, l’últim senyal rep un fons taronja per evitar confusions amb altres senyals del 

codi ADR per transport de substàncies químiques per carretera. 

b) Prohibició: rodons, pictogrames negres sobre fons blanc, marges i bandes (transversals 

descendents d’esquerra a dreta travessant el pictograma a 45º respecte l’horitzontal) 

vermells (cobrint mínim el 35% de la superfície total del senyal). La figura 5.5.4.1.2 

mostra les senyals de prohibició vigents. 
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Figura 5.5.4.1.2. Senyals de prohibició. 

 

c) Obligació: rodons, pictogrames blancs sobre fons blau (cobrint mínim el 50% de la 

superfície total del senyal). La figura 5.5.4.1.3 mostra les senyals d’obligació vigents. 

 

Figura 5.5.4.1.3. Senyals d’obligació. 
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d) Equips de lluita contra incendis: rectangulars o quadrats, pictogrames blancs sobre fons 

vermell (cobrint mínim el 50% de la superfície total del senyal). La figura 5.5.4.1.4 

mostra les senyals relatives a equips de lluita contra incendis vigents. 

 

Figura 5.5.4.1.4. Senyals relatives a equips de lluita contra incendis. 

 

e) Salvament o socors: rectangulars o quadrades, pictogrames blancs sobre fons verd 

(cobrint mínim el 50% de la superfície total del senyal). La figura 5.5.4.1.5 mostra els 

senyals de salvament i socors vigents. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5.4.1.5. Senyals de salvament i socors. 

 

 

 

 



 
 

101 PLANTA PER A LA FABRICACIÓ DE SEVIN® 

5.5.5. Senyals lluminosos i acústics 

L’annex IV del RD 485/1997 inclou les disposicions relatives als senyals lluminosos i acústics. 

Els senyals lluminosos o acústics indiquen la necessitat de fer una determinada acció que 

perdurarà fins la fi d’aquesta necessitat. Al finalitzar l’emissió d’aquests senyals es procedeix de 

forma immediata a prendre les mesures adequades per poder reutilitzar-les el pròxim cop que es 

necessitin. Caldrà comprovar l’eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminosos i acústics 

abans de entrar en servei i amb un manteniment periòdic posterior. En cas d’emprar senyals 

acústiques i/o lluminoses intermitents en ús altern o complementàries hauran de complir un codi 

idèntic entre elles. 

 Senyals lluminosos 

 La llum emesa pel senyal haurà de provocar un contrast lluminós apropiat respecte al 

seu entorn, en funció de les condicions d’ús previstes. La intensitat haurà de garantir la 

seva percepció sense arribar a produir enlluernaments. 

 La superfície lluminosa que emeti un senyal podrà ser de color uniforme o portar un 

pictograma sobre un fons determinat. En el primer cas, el color s’haurà d’ajustar a les 

disposicions del apartat 1 de l’annex II. En el segon cas, el pictograma haurà de 

respectar les regles aplicables als senyals en forma de panell definides a l’annex III. 

 Si un dispositiu pot emetre un senyal tant continu com intermitent, el senyal intermitent 

s’emprarà per indicar un grau major de perill o major urgència de l’acció requerida. 

 No s’empraran dos senyals lluminosos a la vegada quan puguin donar lloc a confusió, ni 

un senyal lluminós prop d’una altra emissió lluminosa gairebé idèntiques. 

 Quan s’utilitzi un senyal lluminós intermitent, la duració i freqüència del centelleig 

haurà de permetre la correcta identificació del missatge, evitant que pugui ser percebuda 

com contínua o confosa amb altres senyals lluminoses. 

 Els dispositius d’emissió de senyals lluminoses per ús en cas de perill greu hauran de 

ser objecte de revisions especials o disposar d’una bombeta auxiliar. 

 
 Senyals acústics 

 El senyal acústic haurà de tindre un nivell sonor superior al nivell de soroll ambiental 

per a què sigui perfectament audible sense arribar a ser excessivament molest. No 

s’usarà un senyal acústic quan el soroll ambiental sigui massa intens. 

 El to del senyal acústic (o quan es tracti de senyals intermitents, la duració, interval i 

agrupació d’impulsos) haurà de permetre la correcta identificació i clara distinció front 

a altres senyals acústics o sorolls ambientals. 

 No s’utilitzaran dos senyals acústics de forma simultània. 
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 Si un dispositiu pot emetre senyals acústics amb un to o intensitat variables o 

intermitents, o amb un to o intensitat continus, s’utilitzaran les primeres per indicar (per 

contrast amb les segones) un major grau de perill o urgència de l’acció requerida. 

 El so d’un senyal d’evacuació serà continu. 

 

 
5.5.6. Comunicacions verbals 

Les disposicions corresponents a les comunicacions verbals possibles en una instal·lació venen 
recollides a l’annex V del RD 485/1997. 

 La comunicació verbal s’estableix entre un locutor o emissor i un o varis oients, en un 

llenguatge format per texts curts, frases, grups de paraules o paraules aïllades, 

eventualment codificats. 

 Els missatges verbals seran tan curts, simples i clars com sigui possible. La aptitud 

verbal del locutor i les facultats auditives del o dels oients hauran de ser suficients per 

garantir una comunicació verbal segura. 

 La comunicació verbal serà directa (per mitjà de la veu humana) o indirecta (veu 

humana o sintètica difosa per un mitjà apropiat). 

 

5.5.7. Senyals gestuals 

Les disposicions corresponents als senyals gestuals venen recollides a l’annex VI del RD 

485/1997. Els senyals gestuals hauran de ser precisos, simples, amplis. fàcils de realitzar i 

comprendre i clarament distingibles de qualsevol altra senyal gestual. 

Els senyals gestuals es fan mitjançant ambdós braços al mateix temps de forma simètrica i per 

un sol senyal gestual concret. Els gests més emprats (realitzats en la forma descrita) podran 

variar o ser més detallats que les representacions recollides a les següents taules (sempre i quan 

es conservi un significat i comprensió del mateix equivalent). 

Les figures 5.5.9.1, 5.5.9.2, 5.5.9.3 i 5.5.9.4 mostren els diversos tipus de senyals gestuals 

generals, verticals, horitzontals i de perill respectivament. 
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Figura 5.5.9.1. Senyals gestuals generals 

. 

 

 

Figura 5.5.9.2. Senyals gestuals amb moviments verticals. 
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Figura 5.5.9.3. Senyals gestuals amb moviments horitzontals. 

 

Figura 5.5.9.4. Senyals gestuals amb moviments de perill. 
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Els senyals gestuals solen usar-se per guiar els moviments de maquinària pesada, maniobres de 

vehicles i elements d’elevació amb manipulació de càrregues o elements voluminosos i pesats 

de les instal· lacions per mitjà de grues i de maquinària per moviment de terres, etc. 

 

5.5.8. Altres senyalitzacions 

L’annex VII del RD 485/1997 recull les disposicions pertinents per senyalitzacions de risc o 

perill de caigudes i cops, en vies de circulació, en canonades, en recipients i en zones amb 

substàncies i preparats perillosos (segons normativa DIN 2403). 

 Risc o perill de caigudes i cops 

 La senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que puguin esdevenir en 

riscos de caiguda de persones, xocs o cops es pot fer, amb eficàcies equivalents, o amb 

un senyal en forma de plafó descrits anteriorment o amb un color de seguretat o bé 

ambdós alhora de forma complementària. 

 La delimitació d’aquelles zones dels locals de treball a les quals el treballador tingui 

accés on es presentin riscos de caiguda de persones o d’objectes o de xocs o cops es 

realitzarà per mitjà d’un color de seguretat. 

 La senyalització per mitjà d’un color de seguretat es portarà a terme en franges alternes 

grogues i negres de dimensions similars i amb una inclinació d’aproximadament 45º, tal 

i com mostra la figura 5.5.10.1.1. 

 

 

Figura 5.5.10.1.1. Senyal complementària de risc permanent. 

 

 Vies de circulació 

Les vies de circulació de vehicles que impliquin un risc o perill per la protecció dels treballadors 

vindran delimitades clarament mitjançant franges continues d’un color visible (preferiblement 

blanc o groc) en funció del color del terra. La delimitació haurà de respectar les distàncies de 

seguretat necessàries entre vehicles i objectes pròxims i entre vehicles i vianants. 

 

Les vies exteriors permanents que es trobin als voltants immediats de zones edificades hauran 

d’estar delimitades quan sigui necessari, excepte en el cas que disposin de barreres o que el 

propi tipus de paviment serveixi com a delimitació. 
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 Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge 

 Els recipients i canonades visibles que continguin o puguin contenir productes als que 

se’ls hi hagi d’aplicar la normativa sobre comercialització de substàncies o preparacions 

perilloses, s’hauran d’etiquetar segons les disposicions de la normativa vigent 

Queden exempts els recipients usats de forma breu i aquells on el contingut canviï 

freqüentment (sempre que es prenguin les mesures alternatives adients, especialment en 

quant a formació i informació al personal que garanteixi la protecció suficient). 

 Les etiquetes s’enganxaran, fixaran o pintaran en punts visibles dels recipients i 

canonades (en aquest cas, al llarg de la canonada en un nombre suficient i pròxims a 

vàlvules i/o connexions en cas d’haver especial risc). Les característiques i condicions 

d’ús de les etiquetes s’han d’ajustar a les disposicions incloses a l’annex III del RD 

485/1997. La informació de l’etiqueta podrà complementar-se amb altres dades (nom, 

fórmula de la substància o preparació perillosa, detalls addicionals del risc). 

 L’etiquetatge pot ser substituït per senyals d’advertència incloses a l’annex III, amb el 

mateix pictograma o símbol (en el cas de transport de recipients dins el lloc de treball, 

es podrà substituir 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 emprats per emmagatzemar quantitats importants de 

substàncies o preparacions perilloses, s’hauran d’identificar mitjançant el senyal 

d’advertència apropiat (incloses a l’annex III) o mitjançant l’etiqueta que correspongui, 

d’acord amb la normativa mencionada a l’apartat 4.1 (col·locades, segons el cas, prop 

de la zona d’emmagatzematge o a la porta d’accés al mateix). Això no serà necessari 

quan les etiquetes dels diferents embalatges i recipients (segons la mida) permetin per si 

mateixes la identificació de la substància o preparació perillosa. 
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Figura 5.5.10.3.1. Color de les canonades en funció del fluid que hi circula. 

 

 Equips de protecció contra incendis 

Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell o majoritàriament 

vermells, per tal de permetre una fàcil identificació pel seu color propi. La ubicació dels equips 

de protecció contra incendis es senyalitzarà mitjançant el color vermell o amb un senyal en 

forma de panell indicats a l’apartat 3.4 de l’annex III. Quan sigui necessari, les vies d’accés als 

equips es mostraran mitjançant els senyals indicatius addicionals especificats a l’annex III. 
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 Situacions d’emergència 

Els senyals destinats a alertar de situacions de perill i de la posterior actuació o evacuació de la 

zona de perill per part dels treballadors i tercers es farà mitjançant un senyal lluminós, acústic o 

una comunicació verbal. A igualtat d’eficàcia es podrà optar per qualsevol de les tres (o bé una 

combinació de senyals lluminós i acústics o acústic amb comunicació verbal). 

 Maniobres perilloses 

La senyalització que tingui per objectiu orientar o guiar els treballadors durant la realització de 

maniobres perilloses, que suposin un risc per ells mateixos o per tercers es realitzarà mitjançant 

senyals gestuals o comunicacions verbals (qualsevol d’aquestes o bé una combinació igualment 

eficaç que per separat). 

 

5.5.9. Senyals emergents 

Els senyals emergents no es troben regulats però son àmpliament emprats a les instal·lacions 

amb l’objectiu d’orientar les persones al seu interior. Al ser senyals en forma de panell, 

respondran a les disposicions indicades a l’annex III del RD 485/1997. 

Els senyals emergents més comuns es presenten a continuació a les figures 5.5.11.1, 5.5.11.2 i 

5.5.11.3. 

 

Figura 5.5.11.1. Senyals emergents. 
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Figura 5.5.11.2. Senyal anti-tabac. 

 

 

Figura 5.5.11.3. Senyals de prohibició addicionals. 

 
 

5.6. Equips de protecció individual (EPI) 

Els EPI corresponen a dispositius emprats pels treballadors per protegir-se front a diferents 

riscos o perills originats als llocs de treball durant les activitats que es realitzen, constituint una 

necessitat bàsica per la seguretat i la salut dels treballadors degut a la presencia inevitable (o 

almenys no en la seva totalitat) de perills a la feina. 

o Definició d’EPI: qualsevol equip destinat per ser portat o subjectat pel treballador com a 

eina de protecció d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut al 

treballi tanmateix, els complements o accessoris que compleixen aquesta finalitat. 

El Reial Decret 773/1997 del 30 de Maig de 1997 recull les Disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de protecció individual 

(abreviats amb les sigles EPI). Les obligacions per part del empresari en quant a matèria 

d’equips de protecció individual pels treballadors són les següents: 

a) Identificar la necessitat a l’hora d’adquirir-los. 

b) Garantir que la protecció que proporcionin sigui eficaç. 

c) Condicionar el lloc de treball i el treballador. 

Tots els EPI hauran de tindre el marcatge CE que asseguri la qualitat del producte i la bona 

resposta davant una situació de perill. Aquest marcatge es col·locarà de manera que sigui visible 

al llarg del seu període de duració estimat o vida útil. 
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5.6.1. Descripció dels diferents EPI 

Els equips de protecció individuals descrits a continuació hauran d’estar homologats segons la 

Nota Tècnica Preventiva 102 (NTP 102), on s’inclouen les Normes Tècniques Reglamentàries 

d’Homologació (MT) sobre mitjans de protecció. 

 Protecció pel cap 

Els cascs proporcionen protecció contra impactes i penetracions d’objectes que puguin caure 

sobre el cap, també protegeixen front a xocs elèctrics i cremades. Els cascs estaran fets de 

polietilè rígid amb arnés regulable i bandes d’esmorteïment amb pas lliure des de les mateixes 

fins a la part superior de 221 mm. L’ús de cascs serà imprescindible per aquells treballadors 

amb risc de caiguda d’objectes. El grau de protecció haurà de ser periòdicament inspeccionat 

per detectar desperfectes que el poguessin reduir.  

 Guants de seguretat 

Els guants de seguretat usats pels empleats seran diferenciats segons sigui la protecció front a 

agents químics o front a agressions físiques. Estaran fets de materials naturals o sintètics (no 

rígids) que es puguin adaptar a la configuració de la mà de manera confortable durant l’ús.  

La selecció es farà d’acord amb els riscos als que s’exposi el treballador derivats de les 

condicions d’operació (temperatura, corrosió, aïllament entre d’altres). S’hauran de mantenir en 

bones condicions evitant l’aparició d’orificis, esquerdes i/o deformacions que redueixen les 

característiques protectores d’aquests. 

 Protecció per cara i ulls 

La protecció vindrà constituïda per una pantalla protectora que cobreixi tota la cara o només 

unes ulleres que protegeixin els ulls.  

Les pantalles de protecció son necessàries quan es realitzen soldadures i estan dotades d’un 

filtre adequat a la intensitat de la radiació ocasionada durant l’activitat de treball. 

Les ulleres de protecció s’empraran als treballs amb risc d’impacte de partícules, esquitxades de 

pols (per exemple amb ciment), en atmosferes contaminades, etc. Estaran fetes de materials 

resistents a l’atac de substàncies químiques corrosives o similars. A més, el disseny de la 

muntura i els elements addicionals haurà de ser també resistent, protegint l’ull en totes les 

direccions possibles. 

 Protecció auditiva 

Correspon a l’ús de taps o auriculars en treballadors on el nivell de soroll superi els 85 decibels 

com a nivell màxim d’audició normal. 
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 Botes de seguretat 

Les botes hauran d’estar reforçades (fetes de cuir amb la punta interior reforçada amb una 

planxa metàl·lica que impedeixi que els dits s’aixafin, i amb sola metàl·lica que eviti el pas 

d’elements punxants) per oferir una protecció adient contra impactes. També hauran de ser 

impermeables en el cas en què les condicions de treball siguin amb aigua o humitat elevada, on 

les botes estaran fetes de cautxú o goma i d’una sola peça revestida d’algun material antilliscant. 

 Protecció de les vies respiratòries 

Per evitar o minimitzar la presència de contaminants a l’aire que respirin els treballadors, s’ha 

d’emprar equips filtrants en activitats on es produeixi polseguera o en atmosferes amb gasos o 

vapors perjudicials per la salut. 

 Roba de protecció 

Davant condicions extremes de fred i calor es farà ús de roba aïllant que protegeixi els operaris 

front a perills per la seva seguretat i salut. Per evitar riscos de col·lisió i xocs s’utilitzarà 

cinturons, polseres i armilles amb bandes refractàries en llocs de poca il· luminació. Queda 

prohibit circular per la planta amb indumentària no adequada com poden ser pantalons, curts, 

faldilles, sense camiseta o màniga curta, etc. Les persones amb cabell llarg hauran de portar-lo 

recollit per evitar enredades o enganxades amb el cabell. 

 Protecció contra caigudes d’alçada 

Tenen com a objectiu subjectar el treballador mentre realitza una determinada activitat a una 

certa alçada mitjançant un dispositiu de prensió del cos o arnés, el qual es fixa en un punt 

d’ancoratge segur connectat a un o varis components (normalment inclosos al sistema de 

connexió) d’acord amb l’ús previst. Alguns exemples són: elements d’amarratge, dispositius 

anti-caiguda, dispositius d’ancoratge...  

 

5.6.2. Quantitat i ús de EPI a la planta 

La quantitat de EPI inicials dels que ha de disposar l’empresa varia en funció del dispositiu i el 

nombre de treballadors, però també del desgast o caducitat d’aquests que impliqui una 

conseqüent reposició. Per tal d’optimitzar i garantir la quantitat de EPI a qualsevol moment, 

s’haurà de fer un full de seguiment que reculli la següent informació de cada EPI: 

- Data de fabricació. 

- Data d’adquisició. 

- Data de caducitat. 
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La taula 5.6.2.1 recull el nombre de EPI necessaris a l’apertura de la planta i les consideracions 

relatives per cada tipus de dispositiu. 

Taula 5.6.2.1. Quantitats inicials de EPI i consideracions. 

Equips de protecció 
individual 

Quantitats i consideracions 

Cascs 
1 per treballador més 50 per visites. 

Ús obligatori a tota la planta excepte en laboratoris i oficines. 

Guants de seguretat 
60 parells de guants contra agressions químiques. 

2 parells contra agressions d’origen elèctric. 
10 parells contra agressions d’origen tèrmic 

Pantalles protectores i 
ulleres de seguretat 

1 ulleres de protecció universal més 50 per visites. 
Ús obligatori a tota la planta excepte a oficines. 

2 pantalles protectores per soldadures. 
Ús limitat únicament durant la realització del treball. 

Taps i auriculars 
Disponibilitat de protecció auditiva a les zones de planta on el soroll 

superi els 85 decibels. 

Botes de seguretat 

1 parell per treballador. 
Ús obligatori per a tots els treballadors excepte pels empleats 

d’oficines (amb botes pròpies a emprar només en cas d’accedir a les 
àrees de producció). 

Mascaretes i filtres 
10 unitats a l’àrea d’emmagatzematge. 

10 unitats a l’àrea de reacció. 

Bates i roba de 
protecció 

1 bata per cada enginyer i/o responsable de seguretat. 
1 mono de treball per cada operari. 

10 jaquetes i pantalons de protecció contra agressions químiques a 
les àrees d’emmagatzematge i de reacció. 

Protecció contra 
caigudes d’alçada 

2 unitats a usar exclusivament durant la realització de treballs de 
reparació, manteniment o construcció d’equips en alçada. 





5.7. Pla d’Emergència Intern (PEI) 

El pla d’emergència intern (abreviat com a PEI), defineix la organització i conjunt de mitjans i 

procediments d’actuació, amb el fi de prevenir accidents de qualsevol tipus o bé limitar els seus 

efectes a l’interior de la instal·lació. El PEI es constitueix dels següents elements: 

- Sistema d’organització intern de l’empresa. 

- Procediments d’actuació front a accidents a l’interior de la instal·lació. 

- Mitjans materials que ajudin a l’empresa a prevenir o mitigar els accidents i les seves 

conseqüències tant pels treballadors com pel medi ambient i la pròpia instal·lació. 

La Nota Tècnica Preventiva NTP-791 proporciona les disposicions detallades sobre el Pla 

d’emergència intern a la indústria química. 
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El PEI haurà de ésser elaborat pel tècnic industrial i concretament als establiments subjectes a 

les disposicions del Reial Decret 1254/1999 del 16 de Juliol de 1999, sobre Mesures de control 

dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. 

El RD 1254/1999 proporciona les precaucions a prendre en l’emmagatzematge i manipulació al 

llarg del procés de producció de SEVIN®, de compostos perillosos, inflamables, corrosius... 

Alhora, s’haurà de tindre en compte també les següents modificacions en ordre cronològic del 

RD 1254/1999: 

- Reial Decret 1196/2003 del 19 de Setembre de 2003, pel qual s’aprova la Directriu 

bàsica de protecció civil pel control i planificació davant el risc d’accidents greus en 

els quals intervinguin substàncies perilloses. 

- Reial Decret 119/2005 del 4 de Febrer de 2005, pel qual s’aproven les Mesures de 

control de riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies 

perilloses. 

- Reial Decret 948/2005 del 29 de Juliol de 2005, pel qual s’aproven les Mesures de 

control de riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies 

perilloses. 

 

Els accidents en la Indústria Química es poden classificar a les següents categories: 

i. Categoria 1: aquells accidents on es previngui (com a única conseqüència) danys 

materials a la instal·lació accidentada i no es previnguin danys de cap tipus a l’exterior 

de la instal·lació. 

ii. Categoria 2: aquells accidents on es previnguin (com a conseqüència directa) possibles 

víctimes i danys materials a la instal·lació, mentre que les repercussions exteriors es 

limitin a danys lleus o efectes adversos sobre el medi ambient en zones limitades. 

iii. Categoria 3: aquells accidents on es previnguin (com a conseqüència directa) possibles 

víctimes, danys materials greus o alteracions greus del medi ambient a zones extenses i 

a l’exterior de la instal·lació. 

La figura 5.7.1 mostra els protocols d’activació del Pla d’Emergència Exterior (PEE) i del Pla 

d’Emergència Interior (PEI), extrets de la NTP-791. 
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Figura 5.7.1. Protocols d’activació del PEE i el PEI. 

La figura 5.7.2 mostra les parts de les que consta el PEE extreta de la NTP-791, les quals es 

detallaran al llarg de l’apartat del PEI. 

 

Figura 5.7.2. Seccions del Pla d’Emergència Extern (PEE). 

 

El PEI d’un establiment haurà de contemplar la identificació dels accidents que justifiquin la 

seva activació, basant-se en un anàlisi de risc d’acord amb el seu grau d’afectació o l’informe de 

seguretat si es dóna el cas. Els possibles incidents a tindre en compte seran: 

A. Incendi. 

B. Explosió. 

C. Fuga de gasos tòxics. 

D. Vessament incontrolat de productes perillosos. 
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Al consultar la columna 3 de la taula de la primera part de l’annex I del RD 1254/1999 es 

comprova que al superar les quantitats recollides a la taula 5.7.1, es dóna la obligació de complir 

els articles 6, 7 i 9 del Reial Decret detallats a continuació. 

Taula 5.7.1. Quantitats màximes llindar al RD 1254/1999. 

Substància perillosa 

Quantitat llindar (tones) per 

a l’aplicació dels articles 6 i 

7 

Quantitat llindar (tones) 

per a l’aplicació de 

l’article 9 

Gasos liquats extremadament 

inflamables (inclosos GPL) i gas 

natural 

50 200 

Isocianat de metil - 0,15 

Diclorur de carbonil (fosgè) 0,3 0,75 

 

 Article 6: Notificació: 

 

i. Els industrials als establiments dels quals sigui aplicable aquest Reial Decret estan 

obligats a enviar una notificació a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on 

radiquin, que contingui, com a mínim, la informació i les dades que figuren en l’annex 

II. 

ii. L’industrial haurà de remetre la notificació a què es refereix l’apartat 1: 

a) En cas d’establiments nous, abans del començament de la construcció, dins el termini 

que determini la comunitat autònoma. 

b)  En cas dels establiments existents que no estiguin subjectes a la data d’entrada en vigor 

d’aquest Reial Decret, al que disposen els Reials Decrets 886/1988, de 15 de juliol, 

sobre Prevenció d’accidents majors en determinades activitats industrials, i 952/1990, 

pel qual es modifiquen els annexos i es completen les disposicions del Reial Decret 

886/1988, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret. 

c) Quan es tracti d’establiments existents respecte dels quals l’industrial, en virtut dels 

Reials Decrets 886/1988 i 952/1990 mencionats, hagi informat ja els òrgans 

competents, s’haurà de notificar aquesta informació actualitzada, d’acord amb el que 

preveu aquest Reial Decret, en el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor. 

iii. L’industrial haurà d’informar immediatament l’òrgan competent de la comunitat 

autònoma on estigui ubicat l’establiment, de les circumstàncies següents: 

a) L’augment significatiu de la quantitat o la modificació significativa de les 

característiques o de la forma física de les substàncies perilloses presents indicades en la 

notificació enviada per l’industrial en virtut de l’apartat 1 d’aquest article. 
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b) Qualsevol canvi en els processos en què intervinguin substàncies perilloses. 

c) El tancament temporal o definitiu de la instal·lació.  

 

 Article 7: Política de prevenció d’accidents greus: 

 

i. Els industrials de tots els establiments als quals és aplicable aquest Reial Decret hauran 

de definir la seva política de prevenció d’accidents greus i plasmar-la en un document 

escrit. 

ii. Aquesta política haurà de comprendre i reflectir els objectius i els principis d’actuació 

generals establerts per l’industrial en relació amb el control dels riscos d’accidents 

greus, respecte als elements que recull l’annex III, relatius a: 

a) Organització i personal. 

b) Identificació i avaluació dels riscos d’accident greu. 

c) Control de l’explotació. 

d) Adaptació a les modificacions. 

e) Planificació davant de situacions d’emergència. 

f) Seguiment dels objectius fixats. 

g) Auditoria i revisió. 

iii. La posada en pràctica d’aquesta política de prevenció d’accidents greus té per objecte 

garantir un grau elevat de protecció a les persones, als béns i al medi ambient, a través 

dels mitjans, les estructures i els sistemes de gestió apropiats. 

iv. Aquest document s’haurà de mantenir a disposició dels òrgans competents de les 

comunitats autònomes amb vista, en particular, a l’aplicació del paràgraf b) de l’article 

5 i de l’article 19. 

v. Els terminis per elaborar-lo són: 

a) Per als nous establiments, abans que se n’iniciï l’explotació, dins el termini que 

determini la comunitat autònoma. 

b) Per als establiments existents que no estiguin subjectes al que disposen els reials decrets 

886/1988 i 952/1990, a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, en el termini de 

tres anys a partir d’aquesta data. 

c) Per als altres establiments, en el termini de dos anys, a partir de la data d’entrada en 

vigor d’aquest Reial decret. 

vi. Per a aquells establiments als quals sigui aplicable el que preveu l’article 9 d’aquest 

Reial decret, aquest document ha de formar part de l’informe de seguretat. 
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 Article 9: Informe de seguretat: 

El compliment de l’article 9 del RD 1254/1999 implica el desenvolupament detallat del PEI, 

constituït pels punts esmentats a la taula 5.7.2, especificant en cada cas d’accident greu 

potencial les accions concretes a prendre. 

Taula 5.7.2. Continguts del PEI d’acord amb l’article 9 del RD 1254/1999. 

Pla d’Emergència Interior (PEI) 

1- Anàlisi de risc 

Descripció general. 

Avaluació del risc. 

Pla de situació. 

2- Mesures i mitjans de protecció 

Mitjans materials. 

Equips humans. 

Mesures correctores del risc. 

Plans específics. 

3- Manual d’actuació davant 
emergències 

Objecte i àmbit. 

Estructura organitzativa de resposta. 

Enllaç i coordinació amb el Pla d’Emergència 

Exterior (PEE). 

Classificació d’emergències. 

Procediments d’actuació i informació. 

4- Implantació, simulacres i 

manteniment 

Responsabilitats i organització. 

Programa d’implantació. 

Programa de formació, ensinistrament i simulacres. 

Programa de manteniment. 

Programa de revisions. 

 

Per tal de tindre una seguretat integrada a tota la planta, s’haurà de garantir que tot el personal 

treballador estigui al corrent del pla d’autoprotecció i les seves modificacions, per estar al 

corrent dels plans d’actuació en cada cas. 

 

5.7.1. Anàlisi de risc 

Les zones que presentin riscos o perills potencials a la planta hauran d’ésser analitzades per 

procedir a l’estudi dels casos d’emergència que en sorgeixin, i elaborar així, un pla d’actuació o 

mesures correctores que els evitin o alleugin.  
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Alguns exemples de situacions d’emergència podrien ser, entre d’altres: 

- Vessament de líquids corrosius. 

- Risc d’explosió de líquids inflamables. 

L’anàlisi dels perills que puguin ocórrer a l’interior de la planta haurà de ser sistemàtic, 

reproduïble (amb informes formals que permetin la repetició de l’estudi), i comptant amb la 

participació del nombre de persones i especialistes suficients provinents de diversos àmbits. 

L’estudi començarà per una descripció general de la instal·lació (característiques constructives, 

dimensions amb plànols a escala real, zones amb presencia de substàncies perilloses...) on es 

realitzarà una avaluació del risc, descrivint i avaluant les possibles situacions d’accidents junt 

amb les seves conseqüències i la opció de comportar un pla d’autoprotecció. 

5.7.2. Mesures i mitjans de protecció 

En aquest apartat es troben diversos tipus de mesures i mitjans de protecció inclosos a la taula 

5.7.2.1 amb els detalls pertinents. 

MESURES I MITJANS DE PROTECCIÓ 

Mitjans materials Instal· lacions de detecció contra incendis, de contenció, senyalització... 

Equips humans 
Recursos humans per actuar davant emergències, dependència 

organitzativa, procediments de mobilització... 

Mesures 

correctores del 

risc 

Mesures de prevenció i protecció davant accidents en funció de la situació 

operativa i els torns de treball. 

Plans específics 

Inclourà els mitjans i equips de protecció a emprar davant les situacions 

d’emergència junt amb les rutes d’evacuació perfectament visibles a 

l’interior de la instal·lació. 

 

5.7.3. Manual d’actuació en emergències 

Aquest manual recull totes les previsions d’actuació per qualsevol grau d’emergència per així 

minimitzar els riscos personals, danys al medi ambient i a les pròpies instal·lacions de la planta 

de fabricació de SEVIN®. Els possibles accidents i els factors de risc es classifiquen d’acord 

amb el seu grau de gravetat: principi d’emergència, emergència parcial i emergència general. 

El manual especificarà les condicions a les quals es podrà considerar l’activació d’una situació 

d’emergència, les modificacions del grau de gravetat i les condicions per donar-la per 

finalitzada. D’altra banda, es definirà la seqüència d’actuació a portar a terme pel control de 

l’emergència per part del personal que formi part de l’organització d’emergència.  
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Es definirà els següents nivells: 

i. Cap d’emergència. 

ii. Cap d’intervenció. 

iii. Equip de primera intervenció. 

iv. Equip de segona intervenció. 

v. Equip d’alarma i evacuació. 

vi. Equip de primers auxilis. 

La figura 5.7.3.1 mostra un organigrama amb l’estructura jeràrquica d’aquests nivells: 

 

Figura 5.7.3.1. Estructura jeràrquica per l’actuació davant emergències. 

 

El personal haurà de disposar de la formació necessària i de l’equip necessari per les tasques a 

complir dins el pla. També s’haurà d’indicar les actuacions per alertar ràpidament del possible0 

incident a l’autoritat responsable de posar en marxa el PEE. 

5.7.4. Implantació del PEI 

Un cop redactat el PEI, s’haurà de descriure les etapes previstes per la implantació, l’assignació 

de responsabilitats a cada fase i la adequació de possibles deficiències detectades. Com a 

complement, es crearan fitxes del PEI resumides i es repartiran a cada treballador per obtindré la 

divulgació de la informació més òptima possible. També es podrà posar cartells als llocs 

estratègics de la planta. 

5.7.5. Simulacres 

Per últim, s’haurà de concretar un pla de realització de simulacres amb diferents nivells 

d’emergència per familiaritzar els personal amb el contingut del pla i les actuacions previstes 

del mateix. S’haurà de realitzar un simulacre com a mínim cada any, segons el Reial Decret 

393/2007 del 23 de Març del 2007, que inclou la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, 

establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions 

d’emergència. D’altra banda el RD 379/2001 podrà proposar altres períodes mínims de 

simulacres en funció dels tipus de compostos i les disposicions incloses a les ITC d’aquest RD. 
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5.7.6. Manteniment del PEI 

S’haurà de tindre en compte que les zones de lluita contra incendis i les d’emergència hauran de 

ser adequades a la legislació específica corresponent. Per això, caldrà elaborar un programa de 

manteniment preventiu i un altre de proves periòdiques de les instal·lacions de protecció 

(extinció, detecció, alarmes...). Tanmateix, hi haurà un sistema de control periòdic per mitjà 

d’auditories i s’establiran procediments i responsabilitats per a la incorporació de millores 

tecnològiques. També s’haurà de programar cursets per la formació dels treballadors. 

 

5.8. Protecció contra incendis 

Degut a la manipulació de substàncies inflamables, aquest apartat constitueix una consideració 

de perill a la instal·lació molt important, de la qual s’haurà de procurar obtenir l’actuació més 

ràpida i eficaç possible que minimitzi els danys ocasionats. La jerarquia de danys a evitar 

segons l’ètica global establerta en forma de conveni serà (en ordre de preferència): 

i. Evitar morts humanes i ferits. 

ii. Evitar efectes perjudicials pel medi ambient dels voltants. 

iii. Evitar o minimitzar les pèrdues econòmiques ocasionades pel foc i aconseguir que les 

activitats de l’edifici tornin a funcionar en el mínim temps possible. 

 

5.8.1. Normativa 

 El Reial Decret 2267/2004 del 3 de Desembre de 2007, recull el Reglament de seguretat 

contra incendis en els establiments industrials, on s’estableixen les disposicions per 

garantir la protecció adequada en cas d’accident a les instal·lacions de tipus industrial. 

El risc d’incendi constitueix una perill inherent a la planta que pot comportar danys i 

pèrdues tant de persones, com materials i pel medi ambient. 

 El Reial Decret 314/2006 recull el Codi tècnic de l’edificació del 17 de Març de 2006, 

on s’estableix a l’article 11 d’aquest RD les condicions que han de reunir els edificis per 

a protegir els seus ocupants front a riscos originats per un incendi i prevenir danys a 

tercers. 

 El Reial Decret 1942/1993 del 5 de Novembre de 1993, inclou les regulacions que han 

de complir els aparells, equips i sistemes, així com la seva instal·lació i manteniment 

del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (amb les posteriors 

modificacions de la Ordre del 16 d’Abril de 1998). 
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Aquest reglament estableix i defineix els requisits i condicions que han de satisfer les 

instal· lacions industrials per la seguretat davant incendis, per prevenir-ne la seva 

aparició i donar una resposta adequada en cas de produir-ne-se’n, per limitar la seva 

propagació i possibilitar la seva extinció i per evitar o reduir els danys i pèrdues que 

aquest pugui ocasionar tant al personal treballador com a béns materials. 

 

Les activitats de prevenció contra incendis hauran de tindre com a finalitat limitar la presencia 

del risc de foc i les circumstàncies que puguin desencadenar l’incendi. Els plans de resposta 

contra incendis tindran com a finalitat controlar o lluitar contra ell, per extingir-lo i minimitzar 

els danys o pèrdues que pugui generar. Aquest reglament s’aplicarà de forma complementària a 

les mesures de protecció contra incendis establertes en les disposicions vigents que regulen les 

activitats industrials, sectorials o específiques en aspectes no previstos en elles, les quals hauran 

d’ésser d’aplicació completa en el seu camp. 

Es considerarà les disposicions incloses a la ITC MIE APQ-1 que inclou el Reglament 

d’emmagatzematge de productes químics aprovat pel RD 379/2001 del 6 d’Abril de 2001, junt 

amb les disposicions incloses a la ITC del Reglament d’instal·lacions petrolíferes aprovat pel 

RD 2085/1994 del 20 d’Octubre de 1994 com a requisits obligatoris en quant a mesures de 

seguretat contra incendis. Les condicions indicades al RD 2085/1994 correspondran al mínim 

exigible segons les disposicions de l’article 12.5 de la Llei 21/1992 del 16 de Juliol de 1992 

d’Indústria. 

Els incendis es poden classificar en sis classes descrites a la taula 5.8.1.1. 

Taula 5.8.1.1. Classes d’incendis. 

CLASSE 
D’INCENDI DESCRIPCIÓ 

A 
Sòlids inflamables que deixen cendres tals com fusta, teixits, goma, paper i 

alguns tipus de plàstics 

B 
Líquids inflamables o sòlids liquables com el petroli, la gasolina, olis, pintures 

i algunes ceres i plàstics. 

C Gasos inflamables com el gas natural, l’hidrogen, el propà o el butà. 

D 
Metalls combustibles com el Sodi, el Magnesi, el Potassi o altres en trossos 

molt fins i en la seva forma reduïda. 

E 

Risc d’electrocució derivat de materials de classes A o B amb la introducció 
d’electrodomèstics, cablejat o qualsevol altre objecte sota tensió elèctrica al 

costat del foc, on existeixin riscos d’electrocució si s’empren agents extintors 
conductors de l’electricitat. 

K 
Greixos o olis que excedeixen les temperatures d’altres líquids inflamables 

fent inefectius els agents extintors normals. 
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A la planta de fabricació de SEVIN® s’haurà de contemplar la possibilitat de patir incendis de 

qualsevol de les classes citades a la taula 5.8.1.1 excepte la D (no es manipula cap metall de 

característiques similars a les descrites), ja que al estar les substàncies rodejades la major part 

del temps d’aparells elèctrics els incendis acabaran sent de classe E. Per tant, s’haurà de 

prevenir i preparar les mesures de lluita contra incendis de classes A, B, C, E i K i estipular 

l’extinció més adequada. 

 

5.8.2. Caracterització de l’establiment industrial en relació amb la seguretat 

contra incendis 

 Definició d’establiment: conjunt d’edificis o edifici, zona d’aquest, instal·lació o espai 

obert d’ús industrial o magatzem, destinat a ésser emprat sota un títol diferenciat pel 

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

objecte de control administratiu. 

Les diverses configuracions i ubicacions que poden tenir els establiments industrials es 

redueixen a dos grups en funció de si es troben ubicats en un edifici o a l’aire lliure: 

ii. Establiments industrials ubicats en un edifici: 

A) L’establiment industrial ocupa parcialment un edifici que té, a més, altres 

establiments, ja siguin aquests d’ús industrial o d’altres usos. 

B) L’establiment industrial ocupa totalment un edifici que es troba adossat a 

un altre o a altres edificis, o a una distància igual o inferior a 3 metres d’un 

altre o altres edificis o establiment, ja siguin aquests d’ús industrial o bé 

d’altres usos. Per establiments industrials que ocupin una nau adossada 

amb estructura compartida amb les contigües, les quals en tot cas hauran de 

tindre coberta independent, admetran 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 del voltant. 

C) L’establiment industrial ocupa totalment un edifici (o varis) el qual es troba 

a una distancia major de 3 metres de l’edifici més pròxim d’altres 

establiments. Aquesta distancia haurà d’estar lliure de matèries 

combustibles o elements intermitjos susceptibles de propagar un incendi. 

 

La figura 5.8.2.1 il· lustra les configuracions descrites amb les lletres A, B i C incloses al Reial 

Decret 2267/2004.  
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Figura 5.8.2.1. Configuracions d’establiments industrials ubicats en un edifici. 

  

iii. Establiments industrials que desenvolupin les activitats en espais oberts que no 

constitueixin un edifici: 

D) L’establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar totalment 

cobert, del qual alguna de les façanes no té tancament lateral. 

E) L’establiment industrial ocupa un espai obert que pot estar parcialment 

cobert (fins un 50% de la seva superfície), del qual alguna de les façanes en 

la part coberta no té tancament lateral. 

 

La figura 5.8.2.2 il·lustra les configuracions descrites amb les lletres D i E incloses al Reial 

Decret 2267/2004.  
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Figura 5.8.2.2. Configuracions d’establiments industrials en espais oberts. 

 

Quan la caracterització d’algun establiment industrial o alguna part d’aquest no coincideixi 

exactament amb algun dels tipus definits, es considerarà que pertany al tipus on millor es pugui 

equiparar o assimilar de forma justificada. En un establiment industrial poden coexistir diferents 

configuracions, pel que s’haurà d’aplicar els requisits d’aquest reglament de manera 

diferenciada per cadascuna d’elles.  

La planta de fabricació de SEVIN® disposarà de dos tipus d’establiments en funció de si 

aquests es troben a l’interior (establiment de tipus C) o a l’exterior de la planta (establiment de 

tipus E, el qual inclou zones de càrrega, descàrrega i emmagatzematge, excepte la zona 

d’emmagatzematge de metil isocianat). 

La taula 5.8.2.1 relaciona el tipus d’establiment en funció de l’àrea de la planta. 
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Taula 5.8.2.1. Tipus d’establiment a cada àrea de la planta de fabricació de SEVIN®. 

Àrees 
general 

Funció Àrees específiques  Descripció 
Tipus 

d’establiments 

A-100 
Emmagatzematge 

de reactius 

A-100a Emmagatzematge MMA E 

A-100b Emmagatzematge Fosgè E 

A-100c Emmagatzematge Toluè i NA E 

A-100d Emmagatzematge MIC C 

A-200 Producció 

A-200a Producció de MCC C 

A-200b Concentració de MCC C 

A-200c Producció de MIC C 

A-200d Producció de Carbaril C 

A-300 

Purificació 
producte i 
formulació 

subproducte 

A-300a Purificació Carbaril C 

A-300b Recuperació del Carbaril E 

A-300c Formulació AC E 

A-400 
Emmagatzematge 

productes 
A-400a Emmagatzematge Carbaril C 

A-400b Emmagatzematge AC C 

A-500 Serveis C 

A-600 
Tractament 
d’efluents i 

residus 

A-600a Bassa de residus C 

A-600b Tractament de gasos C 

A-700 
Càrrega i 

descàrrega 

A-700a Descàrrega de reactius E 

A-700b Càrrega de productes E 

A-700c Càrrega de residus E 

A-800 Laboratoris C 

A-900 Oficines C 

A-1000 Sales de control C 

A-1100 Vestuaris i menjadors C 

A-1200 Estació transformadora C 

A-1300 Pàrquing E 
 

 

5.8.3. Risc intrínsec de cada zona 

El nivell de risc a cada zona es determina calculant la densitat de càrrega de foc, inclosa a 

l’apartat 3 de l’annex I del Reial Decret 2267/2004 (taula 5.8.3.1) en funció de la quantitat de 

combustible present, el poder calorífic de cada combustible i l’àrea que ocupa la zona. 
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Taula 5.8.3.1. Nivell de risc intrínsec en funció de la densitat de càrrega de foc. 

 

  
Pel cas dels tancs d’emmagatzematge de productes inflamables, el càlcul de la densitat de 

càrrega de foc es realitza a partir de l’alçada dels tancs en comptes del pes de combustible 

contingut. La taula 5.8.3.2 inclou els nivells de risc intrínsecs resultants a cada àrea. 
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Taula 5.8.3.2. Nivells de risc intrínsecs a cada àrea de la planta de fabricació de SEVIN®. 

Àrees 
general 

Funció Àrees específiques  Descripció 
Nivell de 

risc 
intrínsec 

A-100 
Emmagatzematge de 

reactius 

A-100a Emmagatzematge MMA 8 

A-100b Emmagatzematge Fosgè 3 

A-100c Emmagatzematge Toluè i NA 7 

A-100d Emmagatzematge MIC 7 

A-200 Producció 

A-200a Producció de MCC 8 

A-200b Concentració de MCC 7 

A-200c Producció de MIC 7 

A-200d Producció de Carbaril 7 

A-300 
Purificació producte i 

formulació 
subproducte 

A-300a Purificació Carbaril 4 

A-300b Recuperació del Carbaril 2 

A-300c Formulació AC 3 

A-400 
Emmagatzematge 

productes 
A-400a Emmagatzematge Carbaril 4 

A-400b Emmagatzematge AC 2 

A-500 Serveis 5 

A-600 
Tractament 

d’efluents i residus 
A-600a Bassa de residus 5 

A-600b Tractament de gasos 3 

A-700 Càrrega i descàrrega 

A-700a Descàrrega de reactius 3 

A-700b Càrrega de productes 3 

A-700c Càrrega de residus 3 

A-800 Laboratoris 2 

A-900 Oficines 1 

A-1000 Sales de control 1 

A-1100 Vestuaris i menjadors 1 

A-1200 Estació transformadora 2 

A-1300 Pàrquing 1 
 

5.8.4. Mesures de prevenció i extinció contra incendis 

Els instal· ladors i mantenidors junt amb tots els aparells, equips, sistemes i components de les 

instal· lacions de protecció contra incendis dels establiments industrials, així com el disseny, 

execució, posta en marxa i manteniment de les seves instal· lacions hauran de complir les 

disposicions del Reial Decret 1942/1993 del 5 de Novembre que inclou el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, i la Ordre del 16 d’Abril de 1998 sobre normes de 

procediment i desenvolupament d’aquest. A continuació es detallen algunes de les disposicions. 
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 Protecció passiva contra incendis: les mesures passives es centren en aconseguir una 

ràpida evacuació de les persones que es trobin a dins l’edifici on s’hagi produït 

l’incendi, també inclou un conjunt de mesures que tractin de posar barreres contra 

l’avanç de l’incendi. Per una ràpida evacuació, la normativa determina l’amplada dels 

passadissos, escales i portes d’evacuació i les distàncies màximes a recórrer fins arribar 

a una zona de seguretat. Per retardar l’avanç del foc, es col·loquen tallafocs construïts 

amb materials ignífugs amb els quals s’aconsegueix confinar el foc en un sector 

limitant-ne les seves conseqüències. Tindre la correcta senyalització és un factor clau 

per a indicar clarament les mesures de protecció contra incendis (sortides tant habituals 

com d’emergència, medis d’extinció manuals) per a què siguin fàcilment localitzables 

des de qualsevol punt de la zona protegida. 

 Protecció activa contra incendis:  

1- Sistemes automàtics de detecció d’incendis: 

A les indústries o llocs de treball d’elevada perillositat on el risc d’incendi afecti a 

grups de treballadors, la Delegació Provincial de Treball podrà imposar la obligació 

d’instal·lar aparells de foc o detectors d’incendis del tipus que més convingui: 

aerotèrmic, termoelèctric, químic, fotoelèctric, radioactiu, per ultrasons... 

 

Figura 5.8.4.1. Detectors d’incendi (ultrasons, termovelocímetre i aeromètric). 

Els detectors tèrmics actuen per l’estímul de l’elevació de temperatura provocada pel calor de 

l’incendi i n’hi ha de varis tipus: termostàtics, termovelocimètrics, combinats i compensats. 

Les característiques i especificacions dels sistemes automàtics de detecció d’incendis s’ajustaran 

a la norma UNE 23007. 

2- Sistemes manuals d’alarma d’incendi: 

L’alarma avisa de forma instantània mitjançant senyals acústics. El senyal acústic té 

com a finalitat comunicar l’existència de l’incendi i també transmetre les 

instruccions previstes en el pla d’emergència. El senyal acústic haurà de poder 

diferencia entre emergències parcial i generals preferentment per mitjà de 

megafonia. L’alarma es constitueix per un conjunt de polsadors que permeten 

provocar voluntàriament l’alarma i transmetre un senyal a una central de control i 

senyalització.  
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Quan sigui requerida la instal·lació d’un sistema manual d’alarma d’incendi, es 

situarà sempre un polsador junt a cada sortida d’evacuació del sector d’incendi, a 

una distancia màxima des de qualsevol punt a recórrer fins el polsador de 25 metres. 

 

 

Figura 5.8.4.2. Polsador manual d’alarma d’incendi. 

 

3- Extintors d’incendi: 

S’instal·laran extintors d’incendi portàtils a tots els sectors d’incendi dels 

establiments industrials. L’agent extintor utilitzat serà seleccionat d’acord amb la 

taula 5.8.4.1 extreta del RD 1942/1993. Quan en el sector d’incendi coexisteixin 

combustibles de classe A i 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 B 

respectivament, sigui almenys del 90%. En qualsevol altre cas, la classe de foc del 

sector d’incendi es considerarà A-B. 

 

Figura 5.8.4.3. Agent extintor emprat en funció de la classe de foc. 
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Si la classe de foc del sector d’incendi és A o B, es determinarà la quantitat d’extintors del 
sector d’incendi d’acord amb la taula 5.8.4.4 o 5.8.4.5, respectivament. 

 

Taula 5.8.4.4. Nombre d’extintors per focs de classe A. 

 

 

 

 

Taula 5.8.4.5. Nombre d’extintors per focs de classe B. 

 

Si la classe de foc del sector d’incendi és A-B, es determinarà el nombre d’extintors del sector 

d’incendi sumant els necessaris per cada classe de foc (A i B), avaluats independentment, 

segons les taules 5.8.4.4 i 5.8.4.5, respectivament. 
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Quan en el sector d’incendi existeixin combustibles de classe C que puguin aportar una càrrega 

de foc que sigui almenys el 90% de la càrrega de foc del sector, es determinarà el nombre 

d’extintors d’acord amb el reglament sectorial específic que els afecti. En qualsevol altre cas, no 

s’incrementarà el nombre d’extintors si els necessaris per la presència d’altres combustibles (A 

i/o B), no són aptes per focs de classe C. 

Quan en el sector d’incendi existeixin combustibles de classe D, s’utilitzaran agents extintors de 

característiques específiques adequades a la naturalesa del combustible, que podran projectar-se 

sobre el foc amb extintors o medis manuals, d’acord amb la situació i les recomanacions 

particulars del fabricant de l’agent extintor. 

 
o Quan més del 50% del volum dels combustibles líquids (V) estigui contingut en 

recipients metàl·lics perfectament tancats, l’eficàcia mínima de l’extintor podrà 

reduir-se a la immediata anterior de la classe B, segons la norma UNE-EN 3-7. 

o Quan el volum de combustibles líquids en el sector d’incendi (V) superi els 200 

litres, s’incrementarà el nombre d’extintors portàtils amb extintors mòbils sobre 

rodes de 50 kg de pols BC, o ABC, segons: 

- Un extintor si: 200 < V ≤ 750 litres. 

- Dos extintors si: 750 < V ≤ 2000 litres.  

 
No està permès l’ús d’agents extintors conductors de l’electricitat sobre focs que es 

desenvolupin en presència d’aparells, quadres, conductors i altres elements sota tensió elèctrica 

superior a 24V. La protecció d’aquests es realitzarà amb extintors de diòxid de carboni o pols 

seca BC o ABC, amb càrrega determinada segons la mida de l’objecte protegit amb un valor 

mínim de 5 kg de diòxid de carboni i 6 kg de pols seca BC o ABC. 

 
La ubicació dels extintors d’incendi portàtils permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles 

i estaran situats pròxims als punts on s’estimi la major probabilitat d’iniciar-se l’incendi, amb 

una distribució la qual el recorregut màxim horitzontal des de qualsevol punt del sector 

d’incendi fins l’extintor no superi els 15 metres. S’instal·laran extintors portàtils a totes les àrees 

d’incendi dels establiments industrials (de tipus D i E), excepte a les àrees on el nivell de risc 

intrínsec sigui 1. El nombre d’extintors vindrà establert d’acord amb els apartats anteriors, on el 

recorregut màxim fins a un d’ells podrà ampliar-se fins a 25 metres. 

4- Sistemes de subministrament d’aigua contra incendis: 

i. Sistemes de boques d’incendi equipades (BIE): són equips de material 

contra incendi fixes annexionats a la paret i connectats a una presa d’aigua. 

Les BIE són armaris amb mànega i un vidre que es trenca fàcilment per 

poder accionar el mecanisme d’extinció d’incendis.  
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Aquests sistemes contra incendis són apropiats per petits incendis i 

aconsellables per atacar el foc en els seus inicis. Per incendis grans s’usarà 

equips d’emergència especialitzats i hidrants. Els elements dels quals es 

composa un BIE són: 

- Armari: normalment de color vermell que guarda tot el sistema BIE. 

- Suport de mànega: on es suporta la mànega i s’enrotlla. El suport ha de 

permetre desenrotllar la mànega de manera fàcil i ràpida. 

- Manòmetre: per mesurar la pressió i comprovar que la presa d’aigua 

funcioni. 

- Vàlvula: connecta el sistema contra incendis amb la presa d’aigua. 

- Mànega: per on circula l’aigua i permet portar-la fins al punt d’extinció 

de l’incendi per controlar-lo. 

 

 

Figura 5.8.4.4. Boca d’incendi equipada. 

 
 
 
Les BIE estan dissenyades per a què puguin ser usades per qualsevol persona, ja que en cas de 

necessitar-les només s’ha de trencar el vidre protector i a continuació estendre completament la 

mànega i obrir la vàlvula. Al obrir la vàlvula, l’aigua circula a través de la llança per atacar 

l’incendi i procedir a la seva extinció. Les mànegues es trobaran a 5 metres com a màxim de la 

porta de sortida segons dicta la normativa. Entre una BIE i una altra no pot haver una distancia 

superior a 50 metres. S’instal·laran sempre a 1,50 metres d’alçada per ésser accessibles a 

qualsevol persona adulta. Un senyal luminescent indicarà la ubicació de la BIE per si l’incendi 

tallés el corrent elèctric. 
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Hi ha dos tipus catalogats de BIE segons la normativa en funció del cabal d’aigua que poden 

subministrar en ús: 

1) BIE de 25 mm de diàmetre: la mànega és de 20 metres, semirígida amb capacitat de 

subministrar un cabal de 100 litres per minut a 3,5 bars de pressió a la punta de la 

llança. 

2) BIE de 45 mm de diàmetre: la mànega és de 20 metres, flexible i capaç de subministrar 

200 litres per minut a 3,5 bars de pressió a la punta de la llança. 

 
 Sistemas de ruixadors automàtics d’aigua: són sistemes d’extinció d’incendis. 

Generalment formen part d’un sistema contra incendis basat en una reserva d’aigua pel 

subministrament del sistema i una xarxa de canonades on constitueixen els elements 

terminals d’aquestes. S’activen al detectar els efectes d’un incendi, com l’augment de 

temperatura associat al foc, o el fum generat per la combustió. 

 
Figura 5.8.4.5. Ruixador automàtic d’aigua. 

 

 Sistemes d’hidrants exteriors: els sistemes hidrants consisteixen en un aparell hidràulic 

que connectat a una xarxa de subministrament d’aigua proporciona un cabal d’aigua en 

cas d’incendi. Permet la connexió de mànegues i equips de lluita contra incendis, així 

com l’ompliment d’aigua dels camions de bombers. 
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Figura 5.8.4.6. Sistema hidrant exterior. 
 

 Sistema de columna seca: s’instal·laran sistemes de columna seca als establiments 

industrial son hi hagi risc intrínsec mitjà o alt, amb una alçada d’evacuació de 15 metres 

o superior. La instal·lació d’una columna seca serà exclusiva pel servei d’extinció, 

formada per una conducció normalment buida amb boques de sortida i alimentació, per 

la connexió d’equips del servei d’extinció. La seva finalitat es disposar d’aigua a 

qualsevol planta de l’edifici. 

 

Figura 5.8.4.7. Funcionament d’un sistema de columna seca. 
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5- Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos: 

S’instal·laran en els sectors d’incendi dels establiments industrials on es trobin equips 

electrònics, centres de càlcul, bancs de dades, centres de control o de presa de mostres i anàlegs 

i on la protecció amb sistemes d’aigua pugui provocar danys en aquests equips. 

 

5.8.5. Subministrament d’aigua contra incendis 

Els sistemes de subministrament d’aigua contra incendis tindran unes condicions de cabal, 

pressió i reserva calculats en funció de cadascun dels sistemes de lluita contra incendis que s’usi 

a la planta (les condicions seran diferents per les BIE, els sistemes hidrants exteriors o els 

ruixadors automàtics d’aigua, entre d’altres). 

A l’hora de fer els càlculs, es suposarà el pitjor dels casos en què tots els sistemes treballin de 

forma simultània (BIE i hidrants), donant els requeriments de subministrament d’aigua majors. 

Doncs, s’haurà de calcular el cabal d’aigua necessari provinent de dels requeriments de cada 

sistema, i d’altra banda la reserva d’aigua resultant de la suma d’ambdós sistemes. 

Les figures 5.8.5.1 i 5.8.5.2 mostren els requeriments d’aigua per sistemes hidrants exteriors i 

per BIE, respectivament, extretes del RD 2267/2004. 

 

 

Figura 5.8.5.1. Necessitats d’aigua per a hidrants exteriors. 

  

 

Figura 5.8.5.2. Necessitats d’aigua per BIE. 



 136 PLANTA PER A LA FABRICACIÓ DE SEVIN® 

Quan en un establiment industrial amb configuracions de tipus C, D o E, hi hagi 

emmagatzematge de productes combustibles a l’exterior, els cabals indicats a la taula 5.8.5.1 

s’incrementaran en 500 litres per minut. 

Al haver-hi zones amb nivell de risc intrínsec alt i establiments de tipus E, els càlculs de les 

necessitats tant de cabal com de reserva d’aigua s’hauran de fer amb els valors més alts tal i com 

mostren les equacions [Eq. 5.8.5.1] i [Eq. 5.8.5.2]. 

En el cas del cabal d’aigua necessari pels sistemes hidrants exteriors, se li haurà de sumar els 

500 litres per minut esmentats anteriorment, ja que s’emmagatzema Monometilamina i aquest és 

un producte altament inflamable. 

�� �� = �� + �� = �� = 3ℎ               [ . . . . ] 
 

Pel mateix motiu que pels sistemes hidrants, les BIE hauran de ser DN 45 mm, ja que hi haurà 

zones amb nivell de risc intrínsec alt, i per tant podran actuar fins a 3 BIE de forma simultània. 

El cabal d’operació de les BIE de tipus DN 45 mm és de 3,3 litres per segon. 

� � = , � ·   ℎ ·  3 � =  3ℎ ·  �� = 3ℎ                 [ . . . . ] 
 

En ambdós sistemes, les figures 5.8.5.1 i 5.8.5.2 indiquen que la mínima autonomia haurà de ser 

de 90 minuts, per tant amb les equacions [Eq. 5.8.5.3] i [Eq. 5.8.5.4], es troben les reserves 

d’aigua necessàries per poder fer front a una situació d’incendi amb ambdós sistemes 

funcionant. 

�� �� �� = 3ℎ · ,  ℎ =  3         [ . . . . ] 
��� � = 3ℎ · ,  ℎ =  3                         [ . . . . ] 

La reserva total d’aigua necessària correspon al resultat de l’equació [Eq. 5.8.5.5]. �� � = + =  3              [ . . . . ] 
Doncs, la capacitat del tanc d’emmagatzematge per l’aigua emprada com a lluita contra incendis 

haurà de ser un 20% superior al resultat de la reserva total d’aigua: 445 m3. El tanc serà 

cilíndric, semienterrat i amb 9 metres de diàmetre per 7 metres d’alçada. 


