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RESUM 

És llei de vida que qualsevol activitat quotidiana comporti un cert risc d’accident; però, 

malgrat que això és sabut per tothom, no s’han fet grans estudis per a reduir-los, tal com sí 

que se n’han fet per als accidents d’àmbit laboral. Aquest PFC pretén ajudar a reduir 

aquesta mancança, tot partint d’una gran base de dades d’accidents quotidians provinent de 

diversos hospitals catalans. Les analitzarem, les estudiarem i en traurem conclusions. 

L’objectiu del PFC és trobar un mètode d’estudi eficient per a tractar aquesta base de dades. 

La finalitat de trobar el mètode d’estudi és millorar la seguretat en productes de consum d’ús 

habitual, determinar quina és la veritable causa de l’accident i estudiar possibles mesures 

per evitar-los o reduir-ne les conseqüències. 

De cara a focalitzar-ne l’estudi, i no perdre’s en el munt de dades i tipologies d’accidents 

existents, s’ha restringit l’àmbit d’estudi a les lesions que provoquen cremades en el pacient. 

Per fer-ho s’han aplicat diferents models de determinació de causes dels accidents i s’ha 

triat el que s’adequa millor als escenaris estudiats. Després s’ha desenvolupat el raonament 

per identificar les causes principals i les millores a aplicar, també amb propostes de caire 

econòmic. 

Com a resultat s’ha obtingut que el millor mètode d’estudi de la base de dades és el que 

filtra la base de dades mitjançant un procediment estadístic (part opcional), aplica el model 

de la causalitat d’accidents i pèrdues per a extreure’n les causes, després aplica accions 

correctives sobre les causes principals i finalment desenvolupa les millores per tal d’assolir 

les accions. 

Les conclusions han  permès determinar una metodologia a seguir per al tractament de la 

base de dades; s’arriba a la conclusió que la causa principal no sempre és l’objecte directe i 

que s’hauria de millorar la base de dades en algun aspecte per a fer-ne un estudi posterior 

que assegurés la fiabilitat de les conclusions. Les conclusions econòmiques també són 

interessants: en alguns casos, és viable el finançament públic de les millores industrials, 

mentre que en altres s’ha de fer un estudi molt més acurat, que queda fora de l’abast 

d’aquest PFC. 
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1. GLOSSARI 

1.1. Termes 

 Accident: succés o acció causal que comporta un dany en la  persona. 

 Atribut: cadascun dels elements que conformen l’escenari d’un accident. 

 Causa: antecedent necessari de l’accident. 

 Causa principal: és la causa més important que provoca un accident. 

 Lesió: dany fet a una part de l’organisme 

 Mecanisme de lesió: la manera com l’objecte directe i la persona entren en contacte 

directe. 

 Mecanisme generador: la manera com  l’objecte generador fa entrar en contacte 

l’objecte directe i la persona.  

 Model: representació ideal d’un aspecte concret de la realitat física emprada amb 

finalitats d’interpretació i de quantificació dels fenòmens i dels comportaments. 

 Objecte directe: és l’element que entra en contacte directe amb la persona en el 

moment de la lesió. 

 Objecte generador:  és l’element que fa que l’objecte directe i la persona entrin en 

contacte. 

 Objecte intermedi: element (que no té perquè ser-hi sempre) que es troba entre 

l’objecte directe i l’objecte generador. 

 Ocurrència: esdeveniment.  

 Regressió lineal múltiple: mètode matemàtic que modela la relació entre una variable 

dependent i unes variables independents o explicatives. 
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 Teoria: coneixement especulatiu, principis generals d’una matèria, d’un art, etc., amb 

independència de les aplicacions. 

 Variable dependent: variable el valor de la qual depèn de la resta de variables. 

 Variable explicativa: variable el valor de la qual no depèn d’altres variables. 

 Variable qualitativa: variables que indiquen qualitats, característiques o modalitats. 

 Variable quantitativa: variable que s’expressa mitjançant un número i que per tant es 

poden fer operacions. 
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2. INTRODUCCIÓ 

La idea del treball sorgeix de la problemàtica actual que es presenta en els accidents que es 

produeixen en l’àmbit quotidià de la vida de les persones: hi ha un gran estudi de la 

seguretat en l’entorn laboral, però existeix aquest control exhaustiu en la vida quotidiana? La 

resposta a aquesta pregunta és que no, i per tant per això es decideix fer un estudi. Per a 

fer-lo es necessita de dades, però aquest problema queda solucionat amb  l’existència d’una 

gran base de dades provinent de diversos hospitals catalans. Es té molta informació, però es 

necessita desenvolupar un mètode per treure’n conclusions. És en aquest punt on entra en 

joc el present treball. Com que la base de dades és molt àmplia s’ha decidit centrar el treball  

en l’estudi d’accidents quotidians que causen cremades en la població. 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del treball és establir un mètode d’estudi per extreure conclusions d’una 

base de dades d’accidents i seguir-ne  actualitzant la informació en un futur. De la mateixa 

manera també es pretén veure quines són les causes que provoquen els accidents i trobar 

possibles mesures que els evitin o previnguin. Finalment l’últim objectiu del treball és 

presentar la viabilitat d’aquest tipus d’estudis per a l’administració pública, ja que el fet que la 

població tingui accidents de forma recurrent genera una gran despesa sanitària. 

2.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte en relació amb la població estarà limitat per la informació continguda a la 

base de dades.  

En relació amb l’estudi, el projecte pretén determinar un mètode  de tractament d’una base 

de dades d’accidents, les causes i les possibles mesures a prendre per evitar-los o prevenir-

los. Quedaran fora d’estudi possibles irregularitats si no són causa directa de la lesió que 

s’està estudiant. 
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3. INVESTIGACIÓ DELS ACCIDENTS 

Tal i com s’ha dit anteriorment el treball pretén establir una metodologia per a l’estudi 

d’accidents que es produeixen en un escenari quotidià de la vida de les persones. La 

investigació dels accidents es centra en intentar localitzar de la millor forma possible les 

causes que han portat a que es produeixi; és, per tant, una metodologia que es basa en les 

dades obtingudes d’accidents que ja s’han produït per intentar evitar o limitar-ne les causes.   

3.1. Metodologia 

Per a determinar les circumstàncies i situacions de risc s’ha de desenvolupar la metodologia 

a seguir. Per a que aquesta sigui el més eficaç possible el procés es divideix en diverses 

etapes que s’estudien i analitzen de forma independent: 

 Presa de dades 

 Integració o tractament de les dades 

 Determinació de les causes 

 Estudi de les millores i solucions 

3.1.1. Presa de dades 

En la primera etapa el que s’intenta és reconstruir les circumstàncies que van portar a 

provocar la lesió en el pacient. Per a fer aquesta reconstrucció es necessita recollir les 

dades del tipus d’accident, lloc... Alhora de recollir-les s’han de tenir en compte els aspectes 

següents: 

 Evitar buscar responsables. 

 Acceptar només fets provats. 

 Realitzar la presa de dades el més aviat possible. 

 Evitar realitzar judicis de valor. 

 Analitzar el màxim nombre d’aspectes relacionats amb l’accident. 
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3.1.2. Integració o tractament de les dades 

Una vegada recopilada tota la informació s’ha de procedir a realitzar un tractament i 

valoració global de les dades que permeti arribar a comprendre el desenvolupament de 

l’accident. 

3.1.3. Determinació de les causes 

Per a determinar les causes s’han de seguir els criteris següents: 

 Les causes han de ser sempre circumstàncies reals que hagin succeït. 

 No es poden acceptar com a causes suposicions o possibles situacions. 

 Quan es fa una avaluació de les causes n’apareixen moltes, i s’ha d’intentar establir 

un mètode per a separar aquelles que tenen una participació fonamental en el 

desenvolupament de l’accident i les que no en tenen. 

3.1.4. Estudi de les millores i solucions 

Un cop establertes les causes ja es pot passar a l’última etapa, que consisteix a realitzar 

l’estudi de les possibles millores, solucions i actuacions de prevenció per a eliminar o mitigar 

les causes i circumstàncies que porten a que es produeixi un accident.  

Un cop explicades les diferents etapes que té l’estudi dels accidents, es passa a explicar el 

mètode que s’ha seguit per establir la millor metodologia per a l’estudi d’accidents 

quotidians.  
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4. EXPLICACIÓ DE LA BASE DE DADES 

La  idea del treball, tal i com s’ha dit anteriorment, parteix de l’existència d’una base de 

dades d’accidents quotidians provinent de diversos hospitals catalans que cal desenvolupar 

per a treure’n conclusions. Aquesta base de dades ha sigut facilitada pel Sr. Josep Tous. Ell 

dirigeix, juntament amb la seva dona, l’empresa IeConsumo (www.ieconsumo.org), que es 

dedica a ajudar als seus clients en temes relacionats amb el consum de productes: 

seguretat dels productes, relacions amb el consumidor i les administracions, màrqueting... 

També ha ocupat diferents càrrecs relacionats amb aquest tema:  

 Director General de Consum i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya 

 Director de l’Institut Català de Consum 

 Director del Centro Europeo del Consumidor de Barcelona - España 

Actualment, a part de treballar en aquesta empresa donant servei de consultoria en 

productes de consum,  ha estat desenvolupant una Base de dades que recull accidents que 

s’han produït en un àmbit quotidià, aquesta recollida es fa mitjançant formularis que són 

omplerts en hospitals catalans pels metges o infermers que atenen els pacients. El seu  

desenvolupament té com a finalitat la recollida de dades i posterior tractament, per a 

detectar productes de consum defectuosos. Durant molt de temps han estat desenvolupant 

la base de dades, anomenada PIPADI, per aconseguir que la informació que reculli sigui el 

més òptima possible. El paper del desenvolupament del projecte entra en el moment en el 

que els hi sorgeix la necessitat de que un cop muntada la base de dades es requereix d’un 

estudi per a establir  la metodologia de tractament de la informació i determinar les causes 

dels accidents. D’aquesta necessitat surt el principal objectiu d’aquest PFC. 

 A continuació es fa una breu descripció de la base de dades PIPADI (atesa la 

confidencialitat necessària, no es poden mostrar les dades de forma directa, ni se’n poden 

mostrar imatges). 

La base de dades està pensada com un formulari fàcil d’omplir en el què s’informi de tots els 

atributs que puguin participar i ser agents en un accident domèstic que produeixi una lesió 

en un pacient. Aquesta s’ha desenvolupat amb la finalitat d’obtenir la informació sobre 

productes de consum d’ús habitual. Per això s’han hagut d’estudiar quins serien els agents o 
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la forma de determinar-los millor per a extreure’n futures conclusions. Actualment, segueix 

en estudi i en continua millora, per a que cada vegada sigui el més exacta i se’n pugui 

extreure més informació. 

Les característiques principals perseguides a l’hora de la seva construcció i 

desenvolupament són: 

 Objectivitat a l’hora de prendre les dades. 

 No donar  a cap agent més importància que als altres. 

 Intentar reproduir al màxim tots els agents de l’escenari que puguin causar la lesió. 

 Fàcil d’omplir pel personal sanitari. 

 Protecció de dades dels pacients, de forma que no s’incloguin dades personals de 

les persones afectades. 

Seguint aquestes premisses a la base de dades apareix la informació següent: 

 Hospital en el que ha sigut atès el pacient. 

 Dades del pacient: edat, sexe, si va acompanyat, la seva persona responsable,  país 

de procedència... 

 Tipificació de l’escenari: lloc, activitat... 

 Tipificació de la ferida: tipus de ferida, gravetat, diagnosis i tractament donat. 

 Mecanisme generador i objecte generador de l’accident: que són els desencadenats 

de la lesió. 

 Mecanisme de lesió i objecte directe: que són l’acció i objecte en contacte directe 

amb la lesió. 

 Altres dades que puguin influir com ara: l’ús de protecció, consum de drogues... 

A part dels camps de descripció o tipificació general, en la resta de casos, l’usuari de la base 

de dades ha d’anar omplint el formulari. En cada camp té diverses opcions entre les quals 
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ha d’escollir (per exemple, en omplir el camp sexe, s’obre un desplegable amb dues 

opcions:  home o dona). 

Els hospitals dels quals s’extreuen les dades són: Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell, 

Hospital de Nens de Barcelona, Hospital del Mar, Hospital General Universitario de Alicante, 

Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa, Hospital Pius de Valls, Hospital Universitari Doctor 

Peset i Hospital de la Vall d’Hebron. 
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5. TRACTAMENT DE LA BASE DE DADES 

Un cop ja es tenen recollides les dades, el següent pas és determinar una metodologia per a 

tractar-les i treure’n conclusions.  

Primerament es passa a fer una descripció de l’esquema que segueix l’estructura, per a 

entendre-la i d’aquesta forma començar a tractar-la.  

5.1. Tipificació dels accidents 

Un accident està determinat per una sèrie d’atributs que fan que es doni la situació en un 

determinat moment. Per tant, a la base de dades cada accident està determinat per les 

característiques que es mostren en la Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 

5.2. Filtre de les dades 

Un cop es té clar l’esquema que segueix la base de dades,  per reduir el volum d’informació i 

poder extreure´n conclusions s’han filtrat els accidents per lesió. Com que el treball està 

enfocat a l’estudi de lesions que es produeixen en un àmbit quotidià, una lesió típica és la 
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que produeix una cremada en el pacient. Per tant s’ha filtrat la base de dades i s’han agafat 

només aquelles que tenen com a lesió la cremada.  

Com que el volum de dades segueix sent elevat per fer l’estudi de la metodologia a seguir 

en el tractament de la base de dades, i  a la vegada un dels objectius del treball és 

comprovar si l’objecte directe és sempre el causant de l’accident o no, s’ha decidit filtrar per 

aquells objectes directes  més implicats en accidents. Generalment es tendeix a pensar que 

l’objecte directe és el causant de la lesió i no es fa un estudi acurat de la resta de l’escenari. 

Per a determinar els objectes directes més habituals s’ha fet un recompte d’aquests, els 

resultats dels qual es poden veure en la  taula i el gràfic de la Figura 5.2:  

 

Figura 5.2 

Per tant els objectes directes més habituals en accidents que acaben produint una cremada 

al pacient són: l’oli, l’aigua, el foc i els líquids corrosius. El terme altres fa referència al recull 

de tots els objectes directes que no es repeteixen a la base de dades, és a dir, que 

apareixen només un o dos cops, i per tant no són susceptibles a ser determinats com a 

objecte d’estudi, ja que es té un nombre molt petit d’accidents en el que hi són presents.  
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5.3. Estudi estadístic 

Per iniciar l’estudi de les causes encara es té un volum elevat de dades. Per tant el següent 

pas consisteix a determinar per a cada objecte directe l’escenari més comú per cada un, és 

a dir, aquells atributs de la tipificació de l’escenari dels accidents relacionats amb un objecte 

directe que siguin més habituals. Aquest objectiu s’ha assolit mitjançant la realització d’un 

estudi estadístic, basat en trobar la regressió lineal múltiple de cada objecte directe per 

veure la influència de cada atribut en el model.  Amb aquest estudi no es pretén obtenir un 

model estadístic predictiu i exacte, ja que no es disposa de les dades suficients, simplement 

s’ha realitzat per  a determinar quina és la situació més habitual  i si hi ha  variables que 

semblen més importants que les altres, per  tenir-ho en compte a l’hora de determinar les 

causes.  

5.3.1. Variables del model 

Les variables explicatives del model que s’ha decidit establir són els mateixos atributs que 

constitueixen  la tipificació dels accidents en la base de dades, menys el mecanisme 

generador i l’objecte intermedi, ja que no sempre estan informats en aquest i dificulten 

l’estudi. 

 Edat 

 Sexe: masculí i femení 

 Lloc: Cuina, bany, la resta de parts de la casa, recinte interior fora de la casa i 

exterior. 

 Mecanisme generador 

 Activitat: tasques domèstiques, d’oci, activitats vitals i activitats laborals 

 Objecte generador. 

En el cas del mecanisme generador i l’objecte generador s’han determinat grups de 

classificació específics per a cada un dels quatre casos.  

Les variables explicatives poden ser quantitatives o qualitatives. En el cas de les qualitatives 

per a poder utilitzar-les per extreure les regressions lineals múltiples, s’han de transformar a 
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variables qualitatives mitjançant el que s’anomenen variables fictícies, tal i com s’explica en 

l’Annex A. 

La variable resposta del model s’ha decidit que fos la probabilitat de patir una lesió en estar 

realitzant una activitat en la qual hi està implicat cada un dels objectes directes escollits. El 

procediment per determinar-la ha sigut el següent: s’han recomptat els escenaris que tenen 

totes les variables explicatives iguals. En el cas de la única variable quantitativa que hi ha, 

l’edat, per a no diversificar  tan les dades, s’ha decidit agrupar les edats en quatre grups 

(nens, joves, adults i vells) per a fer el recompte. Per a obtenir una probabilitat, el total 

parcial recomptat  s’ha dividit pel nombre total d’escenaris de cada objecte directe. 

Al determinar les probabilitats del foc s’ha vist que les dades es repeteixen molt poc i no hi 

ha informació suficient, de manera que s’ha decidit excloure’l del treball. 

5.3.2. Mètode per treure les regressions lineals múltiples 

Un cop determinades totes les variables es passa a determinar la regressió lineal múltiple 

seguint el mètode següent, que s’ha d’aplicar en cada un dels casos d’estudi: 

 Estudi de la variable resposta: al fer l’estudi estadístic sempre es fa un estudi per 

veure si la variable resposta segueix una llei normal, mitjançant un diagrama de 

normalitat. En el treball no cal fer aquest estudi ja que  com que la variable resposta 

és una probabilitat és clar que aquesta no seguirà la llei normal. 

 Regressions lineals simples: el segon pas consisteix en extreure regressions lineals 

simples entre la variable resposta i cada una de les variables explicatives, per veure 

si seria convenient transformar alguna de les variables explicatives per a què 

s’adaptessin millor al model. 

Un cop estudiades les variables es passen a aplicar els dos mètodes més típics per a 

l’obtenció d’una regressió lineal múltiple amb l’ajuda del programa Minitab: 

 Best Subsets: amb aquest mètode el programa dóna diverses regressions lineals 

múltiples possibles i s’ha d’agafar l’opció amb la mínima Cp de Mallows intentant que 

la R-Sq(adj) sigui màxima. . Tots dos són coeficients estadístics que serveixen per a 

determinar l’ajust de les dades al model. 
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 Step Wise: amb aquest mètode el Minitab, a partir de totes les variables, mira quines 

són les que expliquen el model amb un nivell de significació determinat. 

 Selecció i validació del model: un cop obtingudes les dues equacions s’escull aquella 

que té un coeficient de regressió més gran , ja que vol dir que s’adapta millor. Un cop 

obtinguda la regressió es fa un estudi dels residus per veure si hi ha valors anòmals 

destacats i per comprovar si els residus segueixen la llei normal i per tant es pot 

afirmar que és un model predictiu. 

A continuació es determinen els models estadístics pels objectes directes amb els quals es 

tenen més lesions i per tant més probabilitats de tenir un accident al manipular-los, tal i com 

s’ha determinat anteriorment : l’oli, l’aigua i els líquids corrosius. El foc tot i que també surt en 

els gràfics de la Figura 5.2, no s’estudiarà, ja que al intentar treure la variable resposta 

probabilitat de patir un accident s’ha vist que no conté la informació necessària per a poder 

realitzar-ne un estudi. 

5.3.3. Determinació del model estadístic per a l’oli 

El procediment seguit per a obtenir l’equació en el cas de l’oli, objecte directe amb el qual es 

tenen més lesions  segons la base de dades,  es troba a l’Annex A.1 i l’equació que s’ha 

obtingut és: 

(Ec 5.1) 

   

A partir d’aquest estudi es pretén obtenir l’escenari comú més habitual, però al no trobar-se 

un model predictiu exacte s’ha decidit  anar filtrant la base de dades de variable en variable, 

per veure si alguna que en un principi sembli que s’ha de filtrar és millor mantenir-la. El criteri 

per  a començar a filtrar la base de dades és escollir aquelles variables que tinguin més 

influència. 

Per tant, s’ha començat filtrant per l’objecte generador paella (O2). La següent variable a 

filtrar és el mecanisme de contacte, però al revisar la base de dades s’ha vist que al filtrar 

per objecte generador, queden la meitat de les dades amb un tipus de contacte i l’altre 

meitat amb l’altre, de manera que és recomanable mantenir-la en el model.  D’aquesta 
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forma s’ha passat a filtrar per lloc cuina (L1) i finalment per activitat  tasques domèstiques 

(A1).  

Quant a l’edat i el sexe, en tenir una influència petita, no s’ha realitzat cap filtre, tot i que a 

l’hora de fer l’estudi es tindran en compte els fets que ser dona i ser nen augmenten la 

probabilitat de patir una lesió. 

Per tant el diagrama d’accidents queda representat de la forma següent: 

 

Figura 5.3 

5.3.4. Determinació del model estadístic per a l’aigua 

El procediment seguit per a obtenir l’equació en el cas de l’aigua , segon objecte directe amb 

el qual es tenen més lesions  segons la base de dades, es troba a l’Annex A.2 i l’equació 

que s’ha obtingut és:  

(Ec 5.2) 

 

En aquest cas el filtre s’ha iniciat per eliminar de la base de dades els aparells de vapor(O3) 

i les calderes(O8). Tot  i que l’activitat de tasques domèstiques(A1) té més influencia que la 

variable (O8), la proporcionalitat entre el número de variables relacionades amb els objectes 
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generadors i la seva influència en l’equació és més gran que la proporció entre la variable  

(A1) i el número d’activitats. Un cop eliminades de la base de dades les variables (O3) i (O8) 

s’ha passat a fer el filtre per activitat. S’ha vist que al haver fet aquest primer filtre també 

destaquen, a part de les activitats domèstiques, les activitats d’oci, de forma que s’ha decidit 

mantenir totes dues a la base de dades. Tot seguit s’ha passat a fer el filtre del lloc. Segons 

l’equació s’hauria d’haver filtrat per la cuina, però s’ha vist convenient no eliminar tampoc la 

variable resta de llocs de la casa menys el bany. L’edat i el sexe s’ha considerat que no són 

suficientment importants com per realitzar directament el filtrat, però es tindran en compte de 

cara a l’anàlisi posterior.  

Per tant el diagrama d’accidents queda tal i com es veu en la Figura 5.4 

 

Figura 5.4 

5.3.5. Determinació del model estadístic per als líquids corrosius 

En el cas dels líquids corrosius, quart objecte directe amb el qual es tenen més lesions  

segons la base de dades, s’ha fet el filtre general, ja que a la base de dades a vegades són 

anomenats de forma més genèrica, i d’altres cops menys. Per tant el que s’ha fet és agafar 

tots els líquids que causen corrosió interna o externa en entrar en contacte amb una 

persona, i fer-ne l’estudi estadístic. En aquest cas s’ha afegit com a variable l’objecte directe. 

A l’hora d’introduir-los com una variable s’han dividit en àcids, lleixiu, desembussadors  i 

altres.  
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El procediment seguit per a obtenir l’equació en el cas dels líquids corrosius es troba a 

l’Annex A.3 i l’equació que s’ha obtingut és Ec 5.3: 

(Ec 5.3) 

En aquest s’ha començat filtrant per la variable de qualsevol estança de la casa menys la 

cuina (L1) i el bany (L2), eliminant  els escenaris que la contenen. Després s’ha eliminat de 

la base de dades el lleixiu (02), com a objecte directe, s’han seleccionat només com a 

activitat les activitats domèstiques(A1). El filtrat s’ha deixat aquí ja que les pròximes variables 

que s’haurien d’eliminar són el bany (com a lloc) i el sexe femení. Però aquestes en aquest 

nivell de filtre, la seva presència és suficientment important com perquè no puguin ser 

eliminades de la base de dades. En aquest sentit, l’última variable de l’equació, la O4, ja no 

apareix . 

Per tant, un cop realitzat el procediment el diagrama d’accidents  queda  tal i com es veu en 

la Figura 5.5 

 

Figura 5.5 

Un cop ja filtrats els escenaris s’ha passat a determinar el mètode d’estudi de les causes. 
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6. DETERMINACIÓ I TRIA DEL MODEL 

Per tal d’evitar i prevenir els accidents es necessita conèixer-ne i comprendre’n les causes. 

Hi ha moltes teories que intenten determinar-les, però no n’hi ha cap que tingui una 

acceptació unànime, ja que la causalitat dels accidents és molt complexa. Aquestes teories 

són conceptuals i encara no tenen una base científica provada. Tot i així, son necessàries 

per a poder determinar un marc de referència de l’accident i prendre mesures per evitar-lo. 

Les teories principals que s’han desenvolupat són: 

 Teoria del dòmino  

W.H.Heinrich en el 1932 va presentar aquesta teoria, basada en el fet que un accident es 

considera una seqüencia de fets. Va proposar una seqüencia de  cinc factors principals que 

intervenien en l’accident, en la que cada una actua sobre la següent de la mateixa forma que 

ho fan les fitxes del dòmino, que van caient una sobre l’altre. La seqüència que va proposar 

és la següent: 

1) Herència y entorn social 

 2) Acte insegur 

 3) Error humà 

 4) Accident 

 5) Lesió 

El que va proposar és que de la mateixa manera que al retirar una fitxa de dòmino de la fila 

la seqüència queda interrompuda, l’eliminació d’un dels factors també evitaria l’accident.  

Aquesta teoria va ser la primera que va aparèixer i s’aplica en el desenvolupament de tots 

els models concatenats o seqüencials d’estudi d’accidents, és a dir, de tots aquells models 

d’estudi d’accidents que es basen en una successió en sèrie de fets. 

Els punts forts d’aquesta teoria són: no estudia el moment de l’accident, sinó tota la 

seqüència temporal d’abans d’aquest, de forma que àmplia les possibles causes de 

l’accident i no la redueix a l’espai temps del moment en el que es produeix la lesió. 
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Els punts febles són:  es concep que l’accident és provocat per una sola causa, i no 

contempla el fet que pugui estar causat per més d’una. No estudia de forma directe 

l’escenari o entorn físic. 

 Teoria de la causalitat múltiple 

 Prové de la teoria anterior, però en aquest cas la teoria defensa que per cada accident 

poden existir múltiples causes, factors i subfactors que contribueixen a la seva aparició i que 

una determinada combinació de tots aquests provoca la seva aparició. La contribució 

principal d’aquesta teoria en el desenvolupament de models d’estudi és posar de manifest 

que un accident és el resultat de la combinació de múltiples causes i no d’una sola. 

Aquesta teoria, com l’anterior, s’aplica en el desenvolupament dels models concatenats o 

seqüencials d’estudi d’accidents. 

Els punts forts: que posa de manifest que un accident, pocs cops o quasi bé mai, és el 

resultat d’una sola causa o factor. 

Els punts febles: al ser una teoria que intenta estudiar tots els possibles factors relacionats 

amb l’accident és de més difícil aplicació que la resta de teories.  

 Teoria de la probabilitat esbiaixada 

Es basa en el fet que si una persona té un accident, la probabilitat de que el torni a tenir 

augmenta o disminueix depenent de l’actuació de les persones del seu voltant.  

Aquesta teoria és la base del desenvolupament d’accions correctives en el comportament de 

les persones i s’aplica en models causals psicosocials que són els que es basen en el 

comportament en l’àmbit laboral dels treballadors.  

Els punts forts: estudia la relació entre la persona que sofreix l’accident i la resta, un factor 

que les altres teories no estudien.  

Els punts febles: dóna prioritat a l’estudi del comportament de les persones i deixa de banda 

l’estudi de la resta de factors. És una teoria que s’utilitza en models que s’encaren 

principalment en l’estudi d’accidents en l’àmbit laboral i que són de difícil aplicació en altres 

àmbits.   



Seguretat dels productes de consum que causen accidents  Pàg. 27 

 

 Teoria de la transferència d’energia 

Els seus defensors sostenen que les lesions es produeixen sempre per un intercanvi 

d’energia en el que sempre existeix una font, una trajectòria i un receptor. Quan aquest nivell 

d’energia supera el límit que pot aguantar el receptor, és a dir, la persona, es produeix la 

lesió.  

Aquesta teoria s’aplica en els models que tenen com a finalitat la determinació d’estratègies 

de prevenció, limitació o millora de la transferència d’energia. 

Els punts forts: és una teoria molt bona per a determinar els riscos relacionats amb l’energia 

i metodologies de control d’aquesta. 

Els punts febles: basa la causa de l’accident en el moment en el que es produeix i no estudia 

les causes que no estiguin implicades en l’instant mateix del succés. 

A partir d’aquestes teories s’han desenvolupat diferents models per a la determinació de les 

causes i les circumstàncies que porten a que es produeixin els accidents. Tots aquests 

models estan plantejats per a l’estudi dels accidents i la prevenció en l’àmbit laboral, per tant 

estan enfocats a trobar les causes en els operaris, la maquinària... En l’àmbit dels accidents 

domèstics no hi ha hagut tants estudis i per tant els models de determinació de causes no 

s’han desenvolupat tenint en compte aquest fet. Per això, el que es farà en el treball és 

agafar els models més importants de determinació de causes, però que a la vegada es 

puguin adaptar a l’àmbit domèstic. Un cop escollits, el que es farà és agafar, per a cada 

estudi, un model i adaptar-lo de l’àmbit laboral a l’àmbit domèstic, per veure si s’adapta 

correctament o no. Finalment es farà una comparativa, per  veure quin serveix millor per a  

trobar les causes en les lesions produïdes per productes de consum habitual. 

Els tres models escollits són el de causalitat d’accidents i pèrdues, el del desbordament o 

mecànica d’accidents i el de desviació d’accidents. Analitzem-los tots tres. 

6.1. Model de la causalitat d’accidents i pèrdues 

6.1.1. Explicació  

El model de la causalitat  d’accidents i pèrdues de Frank Bird es basa en la Teoria del 

Dòmino i en la Teoria de la causalitat múltiple. El model consisteix a determinar per cada 
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situació que acaba en accident totes les possibles causes seqüencials que fan que una 

situació acabi sent accidental. Aquestes causes es classifiquen segons la fase a la que 

pertanyen, causes primàries o immediates que són origen de l’accident o lesió,  causes 

intermèdies o bàsiques que són desencadenants de l’accident o lesió i falta de control o 

requisits que no han estat contemplats en el sistema o situació. A la vegada que es 

determinen les causes, el model es desenvolupa a partir de la pregunta: Per què es passa 

d’una causa a l’altra? 

En la Figura 6.1, extreta de [Adolfo, 2013,p. 10].  es mostra l’esquema de desenvolupament 

del model de la causalitat d’accidents i pèrdues: 

 

Figura 6.1 

El seu desenvolupament teòric extens es pot veure en  [Adolfo, 2013,p. 10-15]. 

6.1.2. Dades sobre les que s’aplica 

Aquest model s’ha utilitzat per a l’estudi de les dades que tenen com a objecte directe l’oli. 

Representen un total del 17,191% de les dades recollides en les quals la lesió en el pacient 

és una cremada. Els accidents amb oli solen succeir a la cuina, quan es realitzen tasques 

domèstiques i utilitzant una paella. Els grups de la població més vulnerables a aquest tipus 

d’accidents són les dones i els nens petits. 
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6.1.3. Adaptació del model a les dades 

En aquest cas al ser un model molt global, encara que en un primer moment es va 

desenvolupar per accidents en l’àmbit laboral es pot aplicar de forma directa en qualsevol 

altre àmbit, sense necessitat d’adaptar-ne l’esquema per les dades dels escenaris a 

estudiar. 

6.1.4. Accions 

Un cop identificades les causes, el següent pas és determinar les accions a realitzar sobre 

cada tipus: 

 Accions immediates: per eliminar una causa immediata. 

 Accions correctives: per eliminar una causa bàsica. 

 Accions preventives: per eliminar una falta de control. 

6.1.5. Aplicació del model 

Com a conseqüència, el procediment que s’ha seguit per aplicar-lo és agafar les causes 

correlacionades, de dreta a esquerra del gràfic, i anar estudiant les accions correctives a fer 

sobre l’esquema-escenari obtingut. 
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6.1.6. Acció sobre l’escenari 1 

El primer esquema  que s’ha obtingut és el que mostra les situacions d’incendi de l’oli. 

 

Figura 6.3 

Analitzant les causes que s’han obtingut i les seves relacions, tal i com es pot veure en la 

Figura 6.3, s’ha establert que al sobre-escalfar-se, l’oli es pot incendiar. El sobre-

escalfament és degut a que la temperatura no està limitada. La persona es crema perquè 

no actua de forma correcte a l’hora d’apagar el foc. Per tant, en aquest cas l’acció 

preventiva s’ha d’aplicar sobre la població i el seu desconeixement de la forma correcte 

d’actuar. Com que l’oli es sobre-escalfa, s’incendia i la persona, en intentar apagar-lo, 

s’acaba cremant. En aquest cas la lesió es dóna perquè els pacients no saben com 

apagar el foc en el moment en el que la paella s’incendia. 

Determinació de les accions 

L’acció que s’ha de dur a terme en aquest cas és una acció preventiva que té com a 

objectiu informar a la població per a que tingui consciència de com apagar el foc amb oli 

en una paella en cas d’incendi. Si se sap com actuar, encara que l’oli s’inflami la persona 

no es cremarà perquè durà a terme l’acció correcta. 

Desenvolupament 

Per tal d’assolir l’objectiu, s’ha plantejat que la millor manera d’informar sobre algun 

aspecte relacionat amb l’oli i el seu ús està en l’etiqueta de l’envàs. Per tant, d’igual forma 
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que la data de caducitat o els ingredients i procedència són obligatoris en els envasos 

d’oli, creiem que també ho haurien de ser les normes de seguretat en cas de que l’oli 

s’incendiï. A l’Annex B.1 es poden veure uns exemples d’etiquetes d’ampolles d’oli. 

La informació que haurien d’incloure les etiquetes amb la nova normativa d’etiquetatge és: 

Accions a realitzar en cas d’incendi domèstic amb l’oli 

 Tapar la paella amb un drap humit o tapa 

 Apagar el foc 

 No tocar la paella 

 No tirar aigua ni qualsevol líquid o substància per intentar extingir el 

foc. 

Podrien anar seguides totes les instruccions en un paràgraf, mètode recorrent en les 

etiquetes per a estalviar espai.  

Com a conclusió, en l’escenari que té com a producte de consum directe l’oli i que produeix 

una lesió en el pacient per incendi d’aquest en la paella, s’haurien d’aplicar les mesures de 

seguretat sobre l’objecte directe oli, i més concretament sobre el seu envàs. 

Especificacions tècniques 

En aquest cas, l’acció només implica un re-disseny de l’etiqueta. Les especificacions 

generals de l’etiquetatge i la seva realització seguirien sent els mateixos. Per tant, les 

empreses no caldria que canviessin el model de producció de les seves etiquetes.   

Les úniques especificacions tècniques que s’haurien de tenir en compte és que les 

empreses haurien d’incloure la nova informació. Per assolir aquest objectiu, o bé haurien 

d’ampliar la mida de les etiquetes o realitzar una redistribució de la informació i logotips. 

Condicionants legals 

La llei que regula l’etiquetatge dels aliments es troba en el [Real Decreto 1334/1999, 1999] 

en ella es recull, per a cada tipus d’aliments, la informació necessària que han d’incloure les 

etiquetes. Una part de la informació obligatòria que han de contenir és l’ús adequat del 

producte, quan aquest sigui necessari. En aquest cas, la nova proposta d’etiquetatge que es 

presenta en el treball quedaria recollida en aquesta part, actualment no contemplada. 
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Impacte ambiental 

L’impacte ambiental que pot comportar el canvi d’etiquetatge no és molt elevat; quant a la 

producció de les etiquetes, seguirà sent la mateixa producció en nombre, però aquestes 

seran una mica –molt poc- més grans. No obstant això, la fabricació de paper estucat una 

cara per a etiquetes i embalatge flexible es fa a partir de pasta de paper provinent de boscos 

certificats FSC, és a dir, de conreus forestals sostenibles i sostinguts, i això indica que 

l’impacte ambiental és mínim. Per altra banda, la reducció del nombre de cremats farà reduir 

el nombre de productes que s’utilitzen per a la seva cura i com a conseqüència l’impacte 

ambiental que suposa la utilització de productes químics mèdics. 

6.1.7. Acció sobre l’escenari 2 

El segon esquema o escenari que s’ha obtingut és el que produeix la lesió en el pacient a 

causa que l’oli calent contingut en la paella li caigui a sobre.  

 

 

Figura 6.4 

Analitzant les causes i les seves relacions , com es mostra en la Figura 6.4, en aquest cas 

s’ha determinat que l’oli cau a sobre del pacient degut a un mal maneig del recipient que 

conté l’oli (paella) o degut a un cop. Hi ha una sèrie de cops que no es poden evitar, ja que 

són deguts a circumstàncies casuals de l’atzar, que provoquen que la persona acabi donant 

un cop a la paella. Tot i així, a la cuina s’haurien de realitzar el mínim d’activitats brusques 

possibles o que puguin propiciar una situació de perill, de manera que és el sentit comú el 

que ajuda a evitar que es donin aquestes situacions.  
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Per altra banda, moltes vegades l’oli cau a sobre del pacient degut a la dificultat en el 

maneig de les paelles. S’ha de tenir en compte que, tal i com es va veure en l’estudi de 

l’escenari, els nens i les dones són els que tenen més probabilitat de patir aquests 

accidents, i són els que tenen menys força.  El fet que les paelles tinguessin una forma més 

adequada disminuiria la probabilitat de que al realitzar un mal moviment, aquest acabés amb 

lesió. 

Determinació de les accions 

L’acció que s’ha decidit dur a terme en aquest cas és una acció correctiva que té com a 

objectiu evitar el bolcament o mal maneig de les paelles, que acaben provocant que l’oli 

caigui a sobre dels pacients i produeixi una lesió. 

Desenvolupament 

Per assolir l’objectiu plantejat s’ha pensat que si la utilització de les paelles  porta a tenir 

accidents, és perquè la seva forma o disseny no són les adequades per a una utilització  

fàcil. 

La llei sobre la utilització de materials que estan en contacte amb aliments,  [Anexo I del 

Reglamento 1935/2004], només limita l’ús de materials que no siguin tòxics, però no 

limita  la forma o el pes per a que siguin  més manejables i evitin el bolcament, en aquest 

cas de l’oli. És a dir, un canvi en les especificacions tècniques de mides, forma i 

materials, dificultaria el mal maneig de les paelles.   

Com a conclusió, en l’escenari que té com a producte de consum directe l’oli i que 

produeix una lesió en el pacient per bolcament de l’oli des de la paella, s’ha decidit aplicar  

les mesures sobre el objecte generador paella. 

Especificacions tècniques 

En la següent taula es presenten diferents tipus de materials que es poden utilitzar per a 

fer paelles o utensilis de cuina per fregir. S’han posat els més habituals, però en 

l’actualitat se n’utilitzen molts més: 
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 Material 

Materials Avantatges Inconvenients 

Acer Inoxidable 

 Extremadament dur 

 Pesa poc 

 Fàcil de netejar 

 No reacciona amb els 

aliments 

 Dura molt 

 No és bon conductor 

del calor 

 Cost relativament alt 

 Si està exposat molt 

temps a la sal s’hi fan 

forats 

Ferro 

 Reparteix el calor 

uniformement en els 

aliments. 

 El calor es conserva 

durant més temps 

 Pesa molt 

 És un conductor lent 

del calor 

 S’ha de vigilar que no 

s’oxidi 

Alumini revestit 

de tefló 

 Pesa poc 

 És antiadherent 

 Barat 

 

 

 A altes temperatures 

desprèn substàncies 

tòxiques 

 No és recomanable 

el seu ús. 

Alumini 

 Pesa poc 

 Molt bon conductor calor 

 Barat 

 

 

 

 Desprèn substàncies 

tòxiques 

 Difícil de netejar 

 Reacciona amb els 

aliments 

 És relativament tou 

 En molts països està 

prohibit la seva 

venda 

Alumini 

anoditzat 

 És el que pesa menys 

 Molt bon conductor del 

calor 

 Difícil de netejar 

 És relativament tou 

Taula 6.1(Taula de materials) 
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Tots els materials anomenats anteriorment estan permesos per la llei, tot i que l’alumini 

està prohibit en alguns països i el tefló està subjecte a una forta controvèrsia. Per tant, a 

l’hora de triar material, també s’han tingut en compte aquests factors. 

Per tant, atesos els problemes tòxics que comporten, s’arriba a la conclusió que fóra 

convenient que l’alumini i el tefló estiguessin prohibits. Per altra banda, les paelles de 

ferro no s’haurien d’utilitzar ja que pesen molt, són de difícil maneig i això pot comportar 

accidents. Els dos materials no tòxics i que tenen un pes adequat són l’acer inoxidable i 

l’alumini anoditzat. Aquests dos materials es poden utilitzar en cuines de gas, i en les 

vitroceràmiques i cuines d’inducció es pot utilitzar l’acer inoxidable. 

 Forma  

Un cop limitats els materials, falta limitar-ne la forma i les mides. Un dels problemes que 

origina els accidents ve donat per la dificultat d’agafar les paelles pel mànec, ja que és 

incòmode, no s’adapta a la mà i crema si està fet del mateix material que la paella. De 

manera que hauria de ser obligatori que el mànec de les paelles estigués fet d’un altre 

material, per exemple la fusta o el plàstic. 

Les mides de les paelles ja són les adequades, ja que per evitar que esquitxin, si les parets 

fossin més altes, seria més difícil cuinar en el seu interior i el pes augmentaria. 

Condicionants legals 

La legislació només limita la utilització de materials; quant a l’emissió de substàncies 

químiques i reacció amb els aliments, es pot comprovar llegint [DOUE. Anexo I del 

Reglamento 1935/2004, 2004], tot i que no és tan restrictiva com cabria esperar. Però no 

limita la utilització d’uns o altres per a evitar que els usuaris es cremin, com fan amb altres 

utensilis. La legislació també hauria de contemplar aquests fets i per una banda prohibir els 

aluminis no tractats i el ferro, per tòxics i perquè propicien els accidents. I per altra banda, les 

paelles haurien de tenir sempre mànec fet d’una altre material no conductor que s’adaptés 

millor a la mà i no transferís tanta calor. 

Impacte ambiental 

La limitació en la utilització de materials seria un factor de fort impacte ambiental, ja que els 

aluminis, en cremar-se, són altament nocius per a la salut, tot i que el fet d’incorporar el 
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mànec d’un altre material com el plàstic segueix sent contaminant. Tot i així, en el seu ús  

els canvis no tenen un impacte directe sobre el medi ambient; només veiem un impacte 

ambiental elevat en el cas de la reducció d’accidents, ja que directament es redueix el 

nombre de medicaments utilitzats. 

6.1.8.  Escenaris no tractats 

A part dels dos escenaris causals descrits anteriorment sobre els quals s’han aplicat les 

mesures pertinents, hi ha una sèrie d’escenaris que no s’han tractat atès que no queden 

dins de l’abast del treball. 

El primer seria les lesions que tenen com a causa directa o indirecta una malaltia. El fet de 

cremar-se és circumstancial, ja que com que la persona està malalta es crema perquè en 

aquell moment estava cuinant, quan podria haver estat realitzant una altra acció. 

En el segon cas són els components dels aliments. No hi ha límits que determinin quan un 

aliment és suficientment fresc per a que no esquitxi, d’igual forma que no se sap com 

realitzar una massa sense que hi entri aire en el seu interior. Per tant la solució queda 

limitada físicament per l’entorn i només es poden prendre mesures quotidianes per reduir la 

possibilitat de patir accidents, però no es poden emprendre accions directes sobre les 

causes. 

Per altra banda, els aliments, a part d’oxigen, també contenen aigua en el seu interior; quan 

aquesta aigua entra en contacte amb l’oli calent, com que aquest està a una temperatura 

molt superior a la d’evaporació de l’aigua, es transforma en vapor ràpidament, dilatant-se 

violentament. Per a reduir aquesta dilatació violenta podríem tirar els aliments abans que l’oli 

estigués calent, però igualment al cap d’una estona s’assoliria una temperatura superior a 

100º per a que els aliments es fregeixin. En aquest cas ens trobem amb una limitació física, 

ja que l’aigua s’evapora als 100º, i per a que els aliments es fregeixin bé, la temperatura de 

l’oli ha de estar entre 140º i 180º. Per tant es poden utilitzar mesures circumstancials o 

quotidianes, per procurar que la intensitat del fet sigui menor, però no és pot evitar 

directament. 

En conclusió, com que les causes venen limitades per l’entorn o per les circumstàncies, i 

cap atribut o element de l’escenari no és una causa directa, no s’ha fet un estudi de les 

possibles accions, ja que això no queda dins de l’abast del treball. 
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6.2. Model del desbordament o mecànica dels accidents 

6.2.1. Explicació  

El model del desbordament o mecànica dels accidents és un model basat en la Teoria de la 

transferència d’energia. Aquest model consisteix en la determinació d’àrees d’acció:  

d’energies, objectes i persones. L’escenari implica l’alliberació d’energia per sobre dels límits 

tolerables per la persona. Les dues variables principals que intervenen en el model són: 

 L’energia d’intercanvi: entre l’element material i la persona que pateix la lesió. 

L’energia es pot presentar de diverses formes (mecànica, química, radiant, 

calorífica...). Aquest intercanvi d’energia és el que produeix la lesió en l’individu, ja 

que aquest no és capaç d’absorbir-la. 

 Tipus de moviment entre l’element material i la persona. Aquest moviment pot ser 

d’aproximació de l’element material a la persona, a l’inrevés o mutu.  

Segons la combinació que tinguin les variables anteriors donen lloc als diferents tipus de 

contactes que hi pot haver: 

 Cops: consisteix en l’impacte violent de l’individu i l’element material. 

 Atrapament: consisteix en la retenció o compressió de l’individu entre dos 

elements materials. 

 Sobreesforç: que és la superació de la capacitat física de la persona per la reacció 

que exerceix sobre ella una força externa realitzada per l’element material. 

 Contacte: igual que el cop, però sense que sigui violent. 

 Empresonament: de l’individu en un recinte o espai 

 Prendiment: d’un element que forma part o que està en contacte amb l’individu, i 

per això es produeix l’accident.  

El tipus de contacte permet conèixer millor els incidents, ja que reconeix les condicions que 

l’envolten. Permet determinar millor les problemàtiques i mesures a adoptar. Segons 

aquesta premissa, depenent del tipus de contacte que es produeixi, es seguirà un esquema 

o un altre. 

L’esquema utilitzat en el treball és el de per contacte directe, que es presenta en la Figura 

6.5. 
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Figura 6.5 

L’explicació acurada de tot el model i de tots els esquemes es pot veure a  [Adolfo, 2013,p. 

31-41]. 

6.2.2. Dades sobre les que s’aplica  

Aquest model s’ha utilitzat per a l’estudi de les dades que tenen com a objecte directe 

l’aigua. Representen un total del 15,82% de les dades recollides en les quals la lesió en el 

pacient és una cremada. Els accidents amb aigua solen succeir al realitzar tasques 

domèstiques o activitats d’oci en qualsevol estança de la casa, en especial la cuina. Els 

grups de població més vulnerables a aquest tipus d’accidents són les dones i els nens petits. 

6.2.3. Adaptació del model a les dades 

En aquest cas, el model s’ha d’adaptar una mica, ja que li falta algun element per adequar-

se a la base de dades de la què es disposa. Tal i com es presenten els elements en els 

escenaris recollits a la base de dades, en les lesions que s’estan estudiant és important 

determinar no només l’objecte directe, sinó també l’objecte generador implicat. A part, també 

es necessita saber l’acció que s’està realitzant en el moment en que passa l’incident. En 

l’àmbit laboral, l’acció pot quedar determinada per l’objecte que s’està utilitzant, però amb la 
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base de dades que es té, és necessari que aparegui l’acció que s’està realitzant. Per tant 

l’esquema adaptat  queda de la següent forma:  

 

Figura 6.6 

6.2.4. Determinació de les circumstàncies 

Un cop obtingut l’esquema, es poden determinar les circumstàncies que porten a que es 

produeixi el contacte que acaba amb lesió. Per tant l’objectiu és determinar les 

circumstàncies, i un cop determinades establir formes d’evitar-les . 

6.2.5. Aplicació del model 

Per aplicar aquest model s’ha de classificar cada escenari segons l’esquema presentat. 

Per tant s’han agafat les dades filtrades de la base de dades, en les que l’objecte directe 

és l’aigua, i cada situació s’ha anat classificant. Dels  esquemes obtinguts s’han ajuntat 

aquells que tenen el mateix objecte generador, per veure si les mesures a determinar es 

poden globalitzar. 

A continuació es presenten els esquemes obtinguts i el posterior estudi. 
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6.2.6. Estudi de les bosses d’aigua 

El primer escenari de contacte que s’ha estudiat és  el que apareix la bossa d’aigua com a 

objecte generador. En aquest cas es presenten dos esquemes molt semblants  (els de la 

Figura 5.7 i la Figura 5.8); per tant l’estudi de les circumstàncies s’ha fet de forma conjunta 

per veure si les mesures poden ser globals per als dos esquemes.  

 

Figura 6.7 

 

Figura 6.8 

Com es pot veure, en el primer esquema es produeix el contacte directe entre l’individu i 

l’aigua a temperatura elevada de forma directa. El tipus de contacte és d’aproximació de 
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l’objecte a la persona, ja que és la bossa d’aigua la que a l’explotar fa que l’aigua calenta 

entri en contacte amb l’individu i li produeixi les cremades. 

En canvi, en el segon cas és l’individu el que s’acosta al material i hi entra en contacte.   

Determinació de les circumstàncies 

En el primer esquema, la circumstància que fa que el contacte acabi en lesió és que el líquid 

surt del recipient. I en el segon cas que el líquid arriba a una temperatura massa elevada.  

Successivament, el que s’ha fet és determinar maneres d’evitar que aquestes 

circumstàncies puguin arribar a passar.  

Desenvolupament 

Una bossa d’aigua és un recipient de plàstic o làtex que conté aigua calenta. L’aigua s’ha 

d’escalfar fins els 48º, es posa dins del recipient i aquest es recobreix amb una gasa i es 

posa sobre la superfície del cos que es vol escalfar o tractar d’un possible dolor. 

En el primer cas el que produeix l’accident és la ruptura del material. S’ha fet un estudi dels 

materials empleats en la fabricació i tots compleixen la normativa i els segells de seguretat 

corresponents. Encara que es segueixi la normativa en la seva fabricació i utilització, de 

manera que es revisi la bossa abans d’utilitzar-la,  en ser de goma es trenquen amb facilitat 

pel contacte. De forma que no és possible determinar o assegurar que al cap del temps  no 

es trencaran en el moment de ser emprades. Per desgast o per compressió, la goma es va 

donant. Tal i com mostren estudis que s’han fet, per exemple el fet pel govern de Xile, que 

es pot veure en [MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO DE CHILE,2014], 

el seu ús no és recomanable, per la poca seguretat que dóna el material de què estan fetes. 

En el segon cas, les cremades s’originen perquè la persona ha escalfat l’aigua més del 

compte. S’han revisat les instruccions que porten les bosses d’aigua i s’ha vist que contenen 

la informació necessària.  

Un cop comprovat que les formes més immediates d’evitar les circumstàncies no es poden 

aplicar, s’ha seguit realitzant l’estudi. El que s’ha intentat és trobar la solució observant els 

punts en comú de les dues situacions i s’ha vist que es troba en el material de contacte: 

efectivament, en el primer es vol evitar que flueixi i en el segon es vol trobar  un material 

l’escalfament que pugui estar més regulat per la persona. Per tant, el nou punt d’estudi és el 
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material. Es necessita que el material emmagatzemi el calor, no sigui car i sigui poc fluid. Un 

material que té aquestes propietats són les llavors. 

Les bosses de llavors, com el seu nom indica, són igual que les bosses d’aigua, però el 

material que porten en el seu interior és llavors. Les que tenen les propietats 

d’emmagatzemar la calor millor són: l’eucaliptus, el lli, el blat, la menta i la lavanda. En el cas 

que es trenquin, com que dins hi ha un sòlid, no s’estendrà de la mateixa forma que l’aigua, 

ni serà absorbida per la gasa exterior que envolta les bosses en el moment en el que 

s’utilitzen. 

Per a escalfar-les, simplement s’han de posar una estona al microones (la potència la 

determina les instruccions del fabricant, que portaran en el paquet d’instruccions). Si el 

recipient es posa en el microones amb un temps i potència donat pel fabricant, és més fàcil 

per a l’usuari la seva utilització i que no arribi a sobreescalfar-lo. 

En el cas de la bossa pot estar feta de tela, ja que el material que conté en el seu interior no 

és líquid, de forma que s’eviten els problemes de desgast t i dilatació que pateixen les 

bosses de plàstic.  

De manera que s’ha arribat a la conclusió que per tal de millorar la seguretat, s’ha de fer un 

canvi sobre  l’objecte directe aigua. De igual forma, també s’ha arribat a la conclusió que les 

bosses d’aigua tal i com les entenem actualment són un objecte poc segur . 

Condicionants legals 

El cas de la substitució de les bosses d’aigua per bosses de llavors no presenta problemes, 

ja que ambdues segueixen la mateixa normativa legal. 

Impacte ambiental 

El fet de canviar  l’aigua per llavors no té un impacte ambiental directe, ja que els dos són 

materials que es troben de forma natural. Per altra banda, canviar el material de la bossa, de 

plàstic a tela, si que significaria una millora en l’impacte ambiental, ja que el plàstic és un 

material molt més contaminant. Tot i així, en el seu ús  els canvis no tenen un impacte 

directe sobre el medi ambient; només es veu un impacte ambiental elevat en el cas de la 

reducció d’accidents, ja que directament es redueix el nombre de medicaments utilitzats. 
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6.2.7. Estudi de les olles a pressió 

En segon cas, s’ha estudiat  l’objecte generador de l’olla a pressió, l’esquema del qual es 

presenta en la Figura 5.9. 

 

Figura 6.9 

En aquest cas, es produeix el contacte directe entre l’individu  i l’aigua a temperatura 

elevada. L’aigua té aquesta propietat química, no perquè hi hagi cap problema, sinó perquè 

es necessita que estigui a aquesta temperatura per a que els aliments es coguin.  Tal i com 

es veu a l’esquema,  és l’individu el que s’acosta al material, en aquest cas l’aigua 

continguda dins d’un recipient (olla a pressió). 

Determinació de les circumstàncies 

Per tant, les circumstàncies que porten a que es produeixi la lesió són que l’individu intenta 

obrir l’olla a pressió en un moment equivocat i: li bessa l’aigua, li explota o per sobrepressió 

surten aliments i aigua disparats. Per tant, l’objectiu perseguit és evitar que l’olla s’obri fora 

de temps 

Desenvolupament 

Una olla a pressió és un recipient hermètic que no permet la sortida d’aire o líquid i s’utilitza 

per a cuinar aliments. 
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El seu funcionament es basa en que l’aigua s’escalfa per l’energia tèrmica aportada pels 

fogons. Si no estigués tancada l’aigua s’aniria evaporant, però com que està tancada el 

vapor d’aigua es manté en el seu interior, de manera que es troba en equilibri amb el líquid. 

La pressió es manté a un valor superior al de l’atmosfera i la temperatura és superior al punt 

d’ebullició normal. Això fa que les condicions de pressió i temperatura a l’interior de l’olla no 

permetin que el líquid bulli. Si es produeix un refredament sobtat, per exemple, quan es vol 

obrir l’olla fora de temps, el vapor es condensa i la pressió baixa de forma sobtada de 

manera que es produeix l’ebullició de l’aigua Aquesta és l’explicació física a la lesió que es 

produeix quan s’intenta obrir una olla fora de temps, ja que la sobtada ebullició de l’aigua 

provoca esquitxades. 

El que es vol evitar per  tant, és que es doni la circumstància en  què la persona obri l’olla 

fora de temps. El primer que s’ha fet és veure la informació de la què disposa l’usuari. Si es 

miren les instruccions de les olles a pressió, es pot veure com compleixen perfectament amb 

tots els requisits, i expliquen exactament què s’ha de fer i en quin moment, de manera que 

és quasi bé impossible patir un accident pel fet d’obrir l’olla a pressió abans d’hora. A  

l’Annex C.1 es pot veure un exemple de les instruccions d’ús d’una olla a pressió.  

Com que la informació que se li dóna a l’usuari és la correcta, el següent pas que s’ha 

realitzat és fer l’estudi de mesures per evitar un mal ús de les olles a pressió mitjançant 

limitacions o restriccions. Si la persona té les instruccions i no les utilitza, el següent pas és 

evitar que l’individu, encara que vulgui, pugui arribar a obrir l’olla. Això s’aconsegueix fent un 

millor disseny de la seguretat en el producte. Abans de fer el redisseny s’han mirat les 

mesures de seguretat actuals de les olles.  

Les mesures de seguretat que inclouen les olles són: 

 Mecanisme d’obertura: actua sobre el tancament de la tapa i evita que augmenti la 

pressió si no es tanca correctament. 

 Vàlvula reguladora de pressió: manté la pressió de treball constant. 

 Vàlvula  depressora: per evitar que s’assoleixi una pressió excessiva. 

 Indicador de pressió-bloqueig de seguretat: impedeix l’obertura de l’olla fins que 

no es perd tota la pressió en el seu interior. Si l’indicador està de color vermell vol 

dir que encara hi ha pressió a l’olla. Els últims models incorporen un avís sonor, 

que sona quan pots obrir l’olla perquè ja ha disminuït la pressió en el seu interior. 
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Apart d’incloure actualment, com a mínim, totes aquestes mesures de seguretat, les olles a 

pressió han de complir la Directiva Europea d’Equips a Pressió. 

Tots els possibles elements que poden tenir les olles a pressió per mantenir la seva 

seguretat en l’obertura s’estan aplicant correctament, per  tant, s’ha de seguir fent un estudi 

més profund, ja que el dubte que es planteja  és el següent: si les olles actuals tenen tantes 

mesures de seguretat per evitar que s’obrin, com és que els pacients han pogut obrir les 

olles? 

Les olles han anat evolucionant molt durant els últims temps i fa uns sis anys que inclouen 

moltes mesures de seguretat: en especial el que més ha evolucionat són les vàlvules de 

seguretat. La seva durada mitjana en una cuina són uns nou anys. Amb les dades de les 

quals es disposa, no es pot saber si l’accident ha sigut amb una olla a pressió que ja inclou 

totes les noves mesures de seguretat, o és antiga de fa més de 6 anys, quan les mesures 

no eren tant restrictives com en l’actualitat.  

De manera que s’ha arribat a la conclusió que, de cara a la recollida de les noves dades, 

seria convenient afegir el temps aproximat que fa que es va comprar l’olla a pressió. Aquest 

raonament es podria extrapolar a tots els objectes per cuinar i als electrodomèstics, ja que 

saber-ne l’antiguitat pot ajudar a l’hora de fer l’estudi de les causes dels accidents. 

Per tant, en aquest cas la proposta de millora no s’ha plantejat sobre algun dels atributs 

presents en la base de dades, sinó sobre ella mateixa. El que s’ha proposat és ampliar un 

camp en els formularis de consulta que tenen els hospitals i incloure l’antiguitat de l’objecte o 

electrodomèstic que s’estava usant en el moment de patir la lesió. 

6.2.8. Escenaris no tractats 

A part del escenaris descrits anteriorment, hi ha una sèrie de situacions que no s’han 

estudiat perquè no quedaven dins de l’abast del projecte. 

La primera seria les lesions que tenen com a causa directa una discapacitat física de la 

persona. El fet de cremar-se és circumstancial, ja que el mal maneig de l’olla ve determinat 

per la discapacitat de la persona. En aquest escenari el que s’hauria d’estudiar són les 

tasques que es poden fer tenint una malaltia o discapacitat. 
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La segona seria la lesió que es produeix és ensopegar de forma fortuïta amb una olla. És un 

accident imprevisible, que es pot evitar només tenint en compte normes de seguretat 

bàsiques com anar lent, i no fer les coses ràpides. Al ser un accident inevitable, tampoc no 

queda dins de l’estudi del treball. 

6.3. Model de la desviació d’accidents 

6.3.1. Explicació  

El  model de la desviació d’accidents es basa en la Teoria del dòmino. Aquest model 

considera que la lesió te lloc a causa de desviacions en l’escenari habitual que 

desencadenen els fets que acaben en accident. Evitant aquesta desviació, s’evita l’accident. 

El sistema plantejat pel model divideix l’escenari en dues variables: les normals i les de 

desviació, que provoquen que es produeixi una situació no habitual que acaba en lesió. La 

finalitat del model és trobar sistemes per evitar la falta de control que acaba en la lesió. 

 Classificació de les desviacions: cada desviació es correspon amb un sistema de 

control o actuació diferent, com es pot veure en la taula de la Taula 6.2. 

 

Desviacions Sistemes de control 

 

Succés, acte o condició 

Fase inicial, fase final o fase de la lesió 

Model del procés 

Duració 

Fase de la seqüència de l’accident 

 

Acte individual, condicions mecàniques, 

condicions de treball 

Individu, tasques, equip.. 

Materials, força de treball, informació, 

activitats tècniques, humanes... 

Teoria de sistemes 

Subjecte-objecte 

 

Ergonomia 

Enginyeria 

 

Omissions, accions estranyes... 

Errors humans 

Accions humanes 

 

Tèrmica, mecànica, química.. 

Tècnic, humà 

Model de l’energia 

Tipus d’energia 

Tipus de sistema de control de l’energia 

Taula 6.2 
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 Determinació de las desviacions: Les desviacions detectades es disposen en una 

estructura lògica (Figura 6.10) en aquest cas en forma d’arbre seqüencial. En ell 

es determinen l’acció que s’està fent i les desviacions provocades per una falta de 

control que acaba en lesió. 

 

Figura 6.10 

El desenvolupament teòric extens es pot veure en [Saari, 2010, p. 22-24] 

6.3.2. Dades sobre les que s’aplica  

Aquest model s’ha utilitzat per a l’estudi de les dades que tenen com a objecte directe els 

líquids corrosius. Representen un total del 7,76% de les dades recollides en les quals la 

lesió en el pacient és una cremada. Els accidents amb líquids corrosius solen succeir amb 

desembussants, quan es fan tasques domèstiques a la cuina o al bany. El grup de la 

població més vulnerable a aquest tipus d’accidents són els homes.  

 

6.3.3. Adaptació del model a les dades 

L’esquema en si es pot aplicar per les dades dels escenaris a estudiar, però la taula de 

desviacions amb els seus corresponents sistemes de control s’ha d’adaptar al tipus 

d’escenaris recollits a la base de dades tal i com es veu en la Taula 6.3: 
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Desviacions Sistemes de control 

 

Accident, 

Inici, final 

Model del procés 

Duració 

Fase de la seqüència de l’accident 

 

Acte individual, entorn, lloc, 

escenari 

Característiques de la persona 

Individu, objecte directe, objecte 

generador 

Materials, força, informació, forma 

Teoria de sistemes 

Subjecte-objecte 

 

Ergonomia 

 

 

Enginyeria 

 

Negligència, accions estranyes, que no 

s’haurien de fer 

Errors humans 

Accions humanes 

 

Tèrmica, mecànica, química.. 

Tècnic, humà 

Model de l’energia 

Tipus d’energia 

Tipus de sistema de control de l’energia 

Taula 6.3 

6.3.4. Determinació dels models de control 

Un cop aplicat el model s’intenta trobar les faltes de control i les desviacions, per a poder 

determinar els models de control relacionats amb elles (a l’anterior apartat s’ha exposat la 

relació) i a partir d’aquí desenvolupar les possibles millores. 

6.3.5. Aplicació del model  

En la Figura 6.11 es pot veure l’aplicació del model de desviació d’accidents sobre els 

escenaris en què l’objecte directe implicat són productes químics corrosius. 

El diagrama s’ha estructurat en forma lògica d’arbre de cinc nivells. En el primer s’hi han 

determinat les accions o activitats. En el segon nivell, les faltes de control que porten a la 

desviació de les condicions normals d’activitat, representada pel tercer nivell. En el quart, les 

pèrdues de control que comporten finalment les lesions en el cinquè.  Com que els escenaris 

es van repetint, es pot veure que els cinc nivells es relacionen entre sí i tenen parts en comú. 
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Tot i així, hi ha dues parts de l’arbre que queden separades. Per tant, el procediment que 

s’ha seguit per a trobar els sistemes de control sobre les desviacions és dividir l’estudi en les 

dues parts que no tenen punts en comú. I de cada una d’elles se n’han estudiat les 

desviacions de forma comuna, per si els sistemes de control es poden unificar.  
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6.3.6. Part A  

En la primera part d’estudi es pot veure com la desviació sobre la que s’hauria d’actuar és 

una “acció negligent” per part d’un individu que no és qui pateix la lesió, ja que qui la 

pateix és un nen petit, i la negligència està comesa per la persona responsable de la 

criatura. Per tant, en aquest cas el sistema de control està centrat en les accions 

humanes. Com que es tracta d’accions humanes s’ha de separar el fet, per a saber  si és 

un cas aïllat o no. És a dir, si ha sigut accidental, per casualitat o existeix una negligència 

continuada per part dels pares i s’han d’emprendre accions legals. Actualment aquesta 

part ja està estudiada, ja que si qualsevol nen té un accident, a l’hospital es fa un estudi 

psicològic dels pares per veure si és un cas únic, o per si per contraposició ha estat una 

negligència. Per tant, en aquest cas no caldrà seguir amb l’estudi, ja que a la conclusió 

que es podria arribar ja està estudiada.   

6.3.7. Part B 

En la segona part de l’esquema es pot veure com les lesions provenen de l’activitat 

d’estar desembussant una canonada. Per una banda, la falta de control es dóna per no 

portar tota la protecció necessària per a realitzar l’activitat, i això comporta una desviació 

en les condicions de treball. Com que el líquid esquitxa, entra en contacte amb la pell i 

produeix la cremada. En el segon cas la falta de control és sobre la informació que  té 

l’usuari, que provoca una desviació en la utilització correcte del desembussador en 

barrejar dos líquids que reaccionen entre ells.  

Determinació dels models de control 

En el cas de la protecció, la desviació és sobre les condicions de treball; per tant, el 

model de control ha de ser sobre la relació subjecte-objecte. En el segon cas, la desviació 

ve donada per la informació que té l’usuari; per tant el model de control ve donat per 

l’enginyeria. En tots dos casos són models de control de la branca de la teoria de 

sistemes. 

 

Desenvolupament 

Abans de desenvolupar els models, primer s’ha fet un estudi del per què es produeixen 

les lesions, és a dir, quin és el raonament científic que fa que el desembussador esquitxi. 
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Las sosa càustica és un desembussador també anomenat per la seva fórmula química: 

“hidròxid de sodi”. Al barrejar-se amb un àcid o amb l’aigua, reacciona i allibera una gran 

quantitat de calor. Com a producte d’això, si la temperatura augmenta amb molta 

rapidesa (perquè s’afegeix el líquid ràpidament o en una àrea molt concentrada), es 

poden generar vapor tòxics o esquitxades del producte corrosiu, que produeixen 

cremades en l’usuari.  

 Sempre s’ha d’afegir la sosa càustica a l’aigua i no al revés, i anar agitant el 

producte. 

 S’ha de procurar que l’aigua estigui tèbia a uns 27º, ni freda ni calenta. Per tant 

s’ha de vigilar que l’aigua que acaba de passar per les canonades no estigui a 

temperatures extremes. 

L’àcid sulfúric també és un desembussador, i reacciona d’igual forma amb l’aigua i altres 

compostos orgànics desprenent calor. Per tant, s’han de seguir exactament les mateixes 

instruccions explicades anteriorment per a la sosa càustica.  

Un cop ja se sap el raonament i la forma d’actuar, s’ha passat a desenvolupar els models. 

 Falta de protecció 

En el primer cas la relació subjecte-objecte està marcada pel fet que la persona no 

porta l’uniforme o la protecció necessària per a realitzar la tasca que està fent. Com 

que estem parlant de l’àmbit domèstic, no es pot imposar com a mesura de treball 

obligatòria, per tant la primera opció seria que en l’etiqueta hi hagués la informació 

necessària sobre la protecció que s’ha de dur.  

Les etiquetes dels desembussadors porten com a material de protecció obligatori 

guants i ulleres. En la base de dades es va recollir que les lesions s’havien produït 

majoritàriament en les següents parts del cos: braç, tòrax i cara. 

Com es pot veure, les cremades es produeixen en zones que no tenen protecció 

obligatòria, per tant s’ hauria d’incloure en aquesta: mascareta, guants llargs i peces 

de roba poc absorbents. 

 Falta d’informació 

En el segon cas l’estudi es basa en la falta d’informació que té la persona sobre la 

perillositat de fer un mal maneig del producte. El lloc on apareix la forma de manejar 

el producte és a les instruccions. 
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S’han visualitzat etiquetes de diferents marques de productes i no surt  tota la informació 

necessària per a evitar que es produeixin reaccions adverses entre líquids. Es poden 

veure un parell d’exemples a l’Annex B.2. Depenent de l’etiqueta, falta més o menys 

informació.  

La informació que quasi bé mai apareix és: 

 L’aigua molt calenta, a part de la freda, també pot reaccionar perillosament. 

 El producte s’ha d’agitar a mesura que es va afegint 

La informació que falta en un 50% dels casos és: 

 Reaccions químiques habituals dels desembussadors que alliberen calor. 

 Parts del cos que s’han de protegir (en referència a l’apartat de la falta de 

protecció) 

Com a conclusió es pot veure que en els dos casos les instruccions d’ús dels 

desembussadors són incompletes.  

Especificacions tècniques 

En aquest cas, l’acció només implica un redisseny de les instruccions d’ús, és a dir, afegir 

nova informació. Són productes que es venen directament en envasos per utilitzar; per 

tant, les instruccions apareixen en l’etiqueta, i només s’hauria de fer un redisseny per a 

afegir les noves normes d’ús i de protecció.  

Condicionants legals 

La llei que regula l’etiquetatge de substàncies corrosives és [DOUE. B. Reglamento (CE) 

nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ]. En ella s’hauria d’afegir que en 

aquest tipus de productes la informació que apareix ha d’incloure aquests conceptes per 

a que sigui totalment completa. 

Impacte ambiental 

L’impacte ambiental en aquest cas no serà molt gran, ja que només implica un canvi en el 

redisseny de les instruccions d’ús dels dessembussadors. En aquest tipus de productes les 



Seguretat dels productes de consum que causen accidents  Pàg. 55 

 

instruccions es troben en les etiquetes dels recipients, per tant serà el que canviarà; quant a 

la producció de les etiquetes, seguirà sent la mateixa en nombre, per bé que aquestes seran 

una mica –molt poc- més grans. No obstant això, la fabricació de paper estucat, com s’ha dit 

anteriorment , per a etiquetes i embalatge flexible es fa a partir de pasta de paper provinent 

de boscos sostenibles i sostinguts, per tant l’impacte ambiental serà mínim. Per altra banda, 

la reducció del nombre de cremats farà reduir el nombre de productes que s’utilitzen per a la 

seva cura i com a conseqüència l’impacte ambiental que suposa la utilització d’aquest tipus 

de productes. 

6.4. Comparativa dels diferents models estudiats 

Un cop fet l’estudi, s’ha passat a fer una comparativa dels tres models utilitzats, per veure 

quin és el que més s’adequa al tipus d’accidents provinents de la base de dades.  

La comparativa es basa en buscar aquell model que permeti estudiar més àmpliament 

l’escenari i tots els elements que hi participen. No es vol un model que es basi només en 

una part, o en un tipus d’acció. També es busca un model de fàcil aplicació i amb el qual 

es puguin extreure conclusions fàcilment, ja que la base de dades és molt gran. 

Primer s’ha decidit estudiar la relació entre tots els atributs presents en la base de dades, 

per veure si el model contempla totes les possibles relacions entre ells. El fet de no 

estudiar una relació pot portar a una identificació equivocada de la causa. Per a 

interpretar aquestes relacions s’ha decidit utilitzar una matriu de relacions, Figures 6.12-

6.15. 

 1: significa que el model contempla relació entre els dos atributs. 

 0: significa que el model no contempla relació entre els dos atributs. 

 

Per fer la matriu s’han utilitzat els atributs presents en l’escenari de classificació de cada 

lesió dins de la base de dades representats mitjançant les següents variables: 

 Lloc: Ll 

 Activitat: Ac 

 Pacient: Pa 

 Lesió: Le 

 Objecte directe: Od 
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 Contacte: Co 

 Objecte generador: Og 

 Mecanisme generador: Mg 

 

Figura 6.12 (Matriu del model de la causalitat d’accidents i pèrdues) 

 

Figura 6.13 (Matriu del model del desbordament o mecànica dels accidents) 
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Figura 6.14 (Matriu model de desviació d’accidents) 

En el primer model hi ha un total de 12 relacions nul·les, en el segon cas 13  i en el tercer 

cas 16. En tots es concentren en la part superior dreta per sobre de la diagonal . Això vol dir 

que l’atribut menys contemplat pels models és el lloc, i el que està estudiat però del que no 

s’analitzen plenament les relacions amb els altres és l’activitat. 

Seguidament,  un cop feta una primera comparació entre els models  s’ha decidit utilitzar 

una matriu de decisió, Taula 6.4,  per a fer la tria final: 
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Cobrir el màxim de relacions 

possible 
25% 4 3 2 

Permet establir causes en 

totes les fases i no només 

en el contacte directe 

25% 5 2 2 

Serveix per determinar 

accions preventives 
5% 2 5 5 

És fàcil d’aplicar 15% 3 5 3 

És fàcil d’interpretar 15% 4 4 4 

Serveix per quan es té un 

elevat nombre de dades 
15% 5 3 5 

  5,55 3,3 3,05 

Taula 6.4 (Matriu de decisió) 

Tal i com es pot veure en la taula anterior,  en una matriu de decisió  apareixen les diferents 

opcions que es tenen (en aquest cas models)  i es determinen diversos criteris de tria. Cada 

criteri de tria està ponderat segons els seu tant per cent de importància en l’acció d’escollir. I 

a cada una de les opcions, per cada criteri, se li dóna una puntuació del 1 al 5, determinant 5 

com a màxima puntuació i 1 com la mínima. 

6.5. Determinació del model definitiu 

La conclusió a la que s’arriba és que el model amb la major puntuació i que per tant cobreix 

millor tots els criteris determinats com a importants en la matriu, i que contempla més 

relacions entre els atributs és el model de la causalitat d’accidents i pèrdues. 
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Un cop triat el model que s’utilitzarà ja es pot determinar el mètode d’estudi que es seguirà 

per a futurs tractaments de la base de dades, i que seguirà els següents passos: 

 Tractament de les dades 

Com que la base de dades és molt gran, en el cas que no es tinguin limitats els objectes 

d’estudi des d’un principi (com és el cas d’aquest PFC), s’haurà de fer un tractament 

estadístic per a fer un primer filtre de les dades i treure’n els escenaris comuns. Si per 

contra ja es tenen determinats els escenaris comuns, com per exemple si es volen 

estudiar els accidents amb una porta, es podrà passar a aplicar directament el model, 

sense fer un tractament estadístic previ de la base de dades per a determinar escenaris 

comuns. 

 Aplicació del model 

Un cop ja es té la base de dades filtrades s’hauran de seguir els punts següents: 

1) Aplicar el model de la causalitat d’accidents i pèrdues per a tots els escenaris que 

s’han filtrat. 

2) Un cop obtingut l’esquema global, agafar les causes correlacionades de dreta a 

esquerra i determinar escenaris-esquemes comuns. 

3) Analitzar les relacions entre les causes dels esquemes obtinguts i determinar la 

causa principal. 

4) Establir el tipus d’acció a realitzar sobre la causa principal per evitar-la o suprimir-la. 

5) Desenvolupar les millores per assolir l’acció. 

Finalment,  un cop determinat el mètode de treball, la feina final serà veure si l’estudi dels 

causants dels accidents domèstics és viable econòmicament, tal i com s’analitzarà més 

endavant. 
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7. CONDICIONANTS DE L’ENTORN 

7.1. Condicionants socials 

No hi ha cap condicionant social que limiti l’estudi a fer. L’únic que es pot veure afectat és 

l’establiment de millores, que sí que es poden veure condicionades per canvis en els 

costums de la població, o restriccions en la realització d’alguna acció.  Però com que està 

enfocat en la millora de la qualitat de vida, la seva implantació no hauria de presentar 

problemes. 

7.2. Condicionants legals 

El projecte està dividit en quatre fases i en cadascuna s’haurien de mirar quins son els 

condicionants legals que poden limitar-ne el desenvolupament: 

 Presa de dades: les dades, tal i com s’ha dit al principi, es prenen en una sèrie 

d’hospitals. Per tal de preservar la confidencialitat del pacient, no s’apunta el nom ni 

el DNI, només les dades necessàries per a realitzar l’estudi de l’accident.  

 Integració o tractament de les dades i la determinació de les causes: en aquest cas 

no tenen condicionants legals, ja que es fa un estudi extern de la base de dades, en 

la qual els pacients ja han donat el consentiment per a que es tracti la informació que 

han donat. 

 Estudi de les millores o solucions, aquesta part si que estarà condicionada per la 

legislació, ja que qualsevol tipus de modificació haurà d’estar dintre dels límits legals, 

que bàsicament estaran recollits en la Legislación de la Evaluación  Ambiental y el 

Boletín Oficial del Estado. 

7.3. Condicionants del mercat 

El mercat que pugui estar interessat en el projecte és la pròpia sanitat pública per a reduir 

despeses i  l’Estat en sí per a fer estudis per a millorar la qualitat de vida de la població. 

També es podria intentar enfocar de cara les empreses per a assolir un avantatge competitiu 

per diferenciació en relació amb la seguretat respecte als altres productes del mercat. 
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7.4. Condicionants econòmics 

Al ser un projecte destinat a la millora de la qualitat de vida i a reduir el nombre de lesions, la 

millora es troba en la població i en la reducció d’accidents, i com a conseqüència implica una 

disminució de la despesa sanitària. Per tant, de forma directa és un producte beneficiós per 

l’Estat i perjudicial per la indústria privada, ja que els seus productes es veuen sotmesos a 

un estudi i a possibles modificacions. Com a conseqüència, el condicionant econòmic és 

bastant important, tenint en compte el moment actual en el que sembla que l’aspecte 

econòmic passa per davant de la qualitat de vida de la població. Com a conclusió, el 

projecte hauria de ser mínimament rendible. 
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8. ESTUDI DE LA VIABILITAT ECONÒMICA I 

SOCIAL 

Per a fer un estudi de la viabilitat econòmica del projecte cal analitzar els costos que es 

tenen i els beneficis que aquest produeix. En aquest cas l’estudi de viabilitat s’ha centrat en 

analitzar els costos que genera per a l’Estat el fet d’haver de curar i atendre les persones 

que sofreixen un accident, i els costos que impliquen per a les empreses establir millores 

ens els productes.  

L’estudi de viabilitat també implica una part social, és a dir, l’estudi de la viabilitat en 

l’aplicació del projecte en relació amb la resposta que la població donarà a aquests canvis. 

En aquest cas és clarament viable socialment, ja que l’estudi està destinat a millorar la 

qualitat de vida de les persones, reduint el nombre de lesions produïdes en accidents. Tot i 

així, depenent del cas, s’ha de veure què es faràs si les millores a aplicar sobre el producte 

no són viables econòmicament: quina de les dues viabilitats és la que té més pes? 

8.1. Cost per a l’Estat 

Lea dades s’han obtingut, com s’ha dit anteriorment, d’hospitals catalans. Els hospitals són 

unitats bàsiques de salut, també anomenades EAP (Equip d’Atenció Primària) conjuntament 

amb els centres d’atenció primària, centres d’atenció primària en especialitats mèdiques, 

serveis d’urgències i clíniques, tal i com s’explica en [Generalitat de Catalunya, 2012].  El 

llistat del nombre d’hospitals que hi ha a Catalunya es troba en la Xarxa Hospitalària 

d’Utilització Pública [GENERALITAT DE CATALUNYA,2014] i són un total de 68 hospitals 

públics. 

El cost sanitari  que representa la cura d’un pacient inclou: la visita del metge, el material 

empleat per la cura i el tractament posterior. D’igual forma també se li ha de sumar el preu 

d’hospitalització, si la ferida és greu. Per altra banda, per a calcular el cost que implica per a 

l’Estat se li ha de sumar si per culpa de la lesió el pacient ha d’estar de baixa: 

(Ec 8.1) 
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Primer de tot, per poder ponderar les dades anteriors es necessita determinar la gravetat 

mitjana de les lesions produïdes en els casos estudiats en el treball: cremades produïdes 

per l’oli, per l’aigua i per líquids corrosius. Les cremades es classifiquen en quatre tipus 

segons la seva gravetat: 

 Cremades de primer grau: es limiten a la capa superficial de la pell. Estan causades 

per exposicions solars o per contacte instantani amb alguna altra forma de calor 

(planxa, líquids...) 

 Cremades de segon grau: que poden ser superficials (si impliquen la primera i 

segona capa de la pell). O profundes (si impliquen cremades en les glàndules 

sudorípares). 

 Cremades de tercer grau: si la cremada penetra tot la espessor de la pell fins a les 

terminacions nervioses, vasos sanguinis... 

 Cremades de quart grau: degudes a fred extrem o congelació. 

Els costos varien molt depenent del tractament i de la gravetat, però com que més o menys 

totes les lesions tenien una gravetat semblant, s’han calculat els costos mitjans de 

tractament d’una cremada entre primer i segon grau que no requerís d’hospitalització (ja que 

en la gran majoria de casos tractats en el treball els pacients van ser enviats a casa). 

Els valors d’aquestes dades han estat proporcionats pel responsable d’infermeria de la unitat 

de cremats del Vall d’Hebron (maig de 2014):  

Cost de la visita mèdica[€] 112€ 

Cost del material[€] 13€ 

Cost del tractament[€] 45€ 

Cost sanitari[€] 170€ 

Taula 8.1 (Càlcul dels costos sanitaris) 

En el cas que la ferida requerís de la baixa del pacient, la normativa vigent indica que aquest 

temps de baixa el paga: 
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 Del dia 1 al dia 3: ningú 

 Del dia 4 al 15: l’empresa. 

 A partir del dia 16: la seguretat social. 

Com que en els escenaris estudiats la gravetat de les ferides no és molt gran, en els costos 

sanitaris no s’han tingut en compte els costos de baixa, ja que les ferides no impliquen en 

termes generals més de tres dies de baixa.   

Per a calcular el número de pacients a l’any, s’han extret de la base de dades per cada cas 

(accidents per incendi de l’oli, pel mal maneig de les paelles, per les bosses d’aigua i pels 

líquids corrosius) la mitjana de pacients anuals que s’atenen per hospital. 

8.2. Costos de les propostes de millora 

Per a cadascuna de les propostes, s’ha decidit calcular els costos anuals en la producció 

que representarien per a les empreses el fet d’haver d’establir modificacions en els seus 

productes. D’igual forma, també s’ha calculat la inversió inicial que hauria d’assumir una 

empresa, i els costos fixos extres derivats de les modificacions. 

8.2.1. Etiquetatge de l’oli 

En el cas de les lesions produïdes per l’incendi de la paella amb l’oli, s’ha arribat a la 

conclusió que la millor solució per a reduir el problema és canviar l’etiquetatge de les 

ampolles d’oli de consum habitual a la cuina. No és la solució definitiva del problema, però 

es creu que ajudaria a reduir considerablement el nombre d’accidents. S’han agafat les 

mides estàndards de les etiquetes d’ampolles d’oli d’1L, que són les d’ús habitual a l’hora de 

cuinar. 

Dades 

- Llargada de l’etiqueta: 0,11m 

- Amplada de l’etiqueta:0,08m 

- Gramatge: 90g/m2 

- Preu del paper imprès:2€/kg 
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La nova impressió de l’etiqueta hauria d’incloure les normes d’ús explicades en el capítol 

anterior. Tenint en compte la mida de la lletra de les etiquetes i el que ocupen les noves 

instruccions d’ús es calcula que augmentaria la secció de l’etiqueta en 0,00105m2. En el cas 

de les ampolles d’oli, majoritàriament l’etiqueta no dóna tota la volta a l’ampolla, per tant per 

exemple augmentar la secció de llarg no implicaria canviar el model de l’ampolla. 

 
Dades 

antigues 
Dades noves Diferència 

Superfície[m2] 0,0088m2 0,00985m2 0,00105m2 

Pes [g] 0,792g 0,8865g 0,0945g 

Preu de l’etiqueta[€] 0,001584€ 0,001773€ 0,000189€ 

Taula 8.2(Comparació de costos) 

Un cop ja es tenen els costos de modificació s’ha passat a establir  el càlcul del que li podria 

arribar a costar  a les empreses els canvis introduïts, mantenint el preu de venda: 

(Eq 8.2)  

 

Es disposa de la dada del cost de modificació unitari (0,000189 euros per unitat d’etiqueta). 

Es té també el consum d’oli per persona de l’any 2013, que són 13,56L a l’any, segons les 

últimes dades de [MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, 2013], que publica cada any les dades del  “Panel de Consumo”, que mostren 

la mitjana del consum d’aliments. És la mitjana espanyola, però es pot fàcilment suposar que 

el consum d’oli en qualsevol país mediterrani és molt semblant, i per tant es pot pensar que 

també és aquesta xifra el consum mitjà d’oli a Catalunya. No és el consum d’ampolles d’1 

litre sinó el consum de litres totals (recordem que hi ha ampolles de diferent format), però les 

d’1L són les de major consum; i pot servir, fent-ne una extrapolació, com a suposició del 

consum global.  

Si aquestes dues dades es multipliquen per la població catalana s’obté el cost de 

modificació que suposaria per a les empreses del sector canviar la producció en l’àrea de 

Catalunya. 
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 (Eq 8.3) 

 

En aquest cas no es necessita d’una inversió inicial. 

8.2.2. Paelles 

En el cas de les paelles s’ha fet un estudi dels materials i de possibles millores en el seu 

disseny.  

En relació amb els materials, s’ha vist que n’hi ha dos entre els d’utilització habitual que són 

els més adequats per utilitzar-los en la fabricació: l’alumini anoditzat  i l’acer inoxidable. La 

utilització del ferro no és aconsellable pel pes, tot i que actualment com que està en molt 

desús no s’han calcular els costos per canvi de material. Dos materials que no tenen el 

problema del pes, però que no s’han escollit, són el tefló i l’alumini no tractat. No s’han 

calculat els costos de modificació perquè la raó per la qual no s’han escollit no queda dintre 

del tema d’estudi. Al fer el projecte s’ha vist que aquests dos materials haurien d’estar 

prohibits perquè són perillosos per a la salut. 

Per l’altra banda, al estudiar la forma, s’ha vist que seria convenient que totes les paelles 

portessin un mànec fet d’un altre material, aïllant i que permetés agafar i manejar bé la 

paella, ja que el fet que siguin del mateix material fa que no s’aïlli correctament la calor, i el 

maneig sigui més dificultós. Hi ha moltes paelles que incorporen mànecs de diferent 

material, però no totes, de manera que com que el fet de que siguin del mateix material és 

perillós, hauria de ser un fet imprescindible a l’hora de passar els controls de qualitat. Per 

tant, s’han calculat els costos unitaris que representarien per a una empresa el fet que 

passés a ser obligatori la incorporació del nou mànec. 

El procés de fabricació de les paelles es separa en dues parts:  

 Per una banda es fa el recipient de la paella pròpiament dit, mitjançant un procés de 

laminat on se li afegeix la capa antiadherent, el troquelat i l’embotiment.  

 Per l’altra banda es fa el mànec, que depenent del material seguirà un procés o un 

altre. 
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Finalment s’uneixen les dues parts amb uns claus o amb un procés de soldadura. 

Dades  

- Pes aproximat d’una paella de mida mitjana d’acer inoxidable: 800g 

- Preu aproximat d’una paella amb mànec del mateix material:35€ 

- Preu aproximat d’una paella amb mànec de baquelita: 40€ 

- Marge de venda: 56,65% 

- Preu mitjà de l’alumini: 1,241€/kg 

- Preu mitjà de l’acer inoxidable: 6€/kg 

- Preu mitjà de la baquelita:12€/kg (que s’utilitzarà per als càlculs de les millores) 

- Peces diàries que fa una empresa d’aquest estil: 1000peces/dia 

Per determinar totes les dades exposades s’ha seguit el procediment següent: 

 L’alumini i l’acer inoxidable tenen preus diferents, però en els càlculs s’ha deixat el 

mateix preu (6€/kg) com a matèria prima ja que en el cas de l’alumini necessita 

tractament i l’acer inoxidable no, de forma que al considerar  aquest fet el preu queda 

equilibrat. 

 Tots els preus dels materials s’han extret del preu mitjà aproximat del mercat segons 

els índex de preus industrials a abril de 2014. 

 El preu de venda al públic de les paelles s’ha calculat en base a una mitjana després 

d’una sessió d’observació comercial. 

 El marge de venda s’ha obtingut seguint el procediment estandarditzat que es 

segueix quan es vol saber el marge de venda en un comerç minorista, que és el 

tipus de  comerç en el que generalment es venen les paelles (botigues, ferreteries...). 

Aquest tipus de comerç té un canal comercial integrat per: fabricant, distribuïdor i 

minorista. En aquest treball, el que interessa és saber el preu que queda un cop 

s’eliminen tots els marges, ja que llavors s’obté el preu del cost de producció del 
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producte. El distribuïdor aplica un marge d’un 15% sobre el preu de venda al 

minorista i aquest un marge del 40% sobre el preu de venda al públic. El fabricant 

espera tenir un 15% de benefici sobre les vendes. Per tant queda un marge de 

venda total d’un 56,65%.  Amb aquest marge, la relació que s’estableix entre cost i 

preu és la que segueix l’equació següent: 

(Ec 8.4) 

                                 

 

 

Aquest procediment ha estat configurat després de fer un parell d’entrevistes a 

propietaris de comerços minoristes. D’ igual forma, aquests propietaris han facilitat la 

producció aproximada  de les empreses a les que ells els compren l’utillatge. 

Cost matèria primera[€] 4,8€ 

Cost de producció[€] 10,37€ 

Marge de venda[€] 19,827€ 

Preu de venda[€] 35€ 

Taula 8.3 (Taula amb els marges) 

En aquest cas la part del procés que canvia és la de fabricació del mànec, l’altre es manté 

igual. Els mànecs de diferent material acostumen a estar fets de baquelita, que és un tipus 

de plàstic termoestable molt resistent al calor. Per tant, els càlculs dels costos s’han fet tenint 

en compte que el material nou del qual estaria fet el mànec seria la baquelita. Quant als 

costos de producció s’ha considerat que es mantindrien constants, ja que tots els costos 

fixos  no varien (llum, personal, lloguer...), només s’hauria de canviar la màquina per a 

l’obtenció del mànec de diferent material. 

Si es mantenen els costos de producció igual, el càlcul dels costos per a saber la part que 

haurien d’assumir les empreses sense tocar el preu de venda és el que es presenta en la 

taula següent: 
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 Dades antigues Dades noves Diferència 

Cost matèria primera[€] 4,8€ 5,76€ 0,96€ 

Cost de producció[€] 10,37€ 10,37€ 0€ 

Total[€] 15,17€ 16,13€ 0,96€ 

Taula 8.4 (Comparació de costos) 

*Els nous càlculs s’han fet tenint en compte que el mànec representa un 20% de la matèria 

prima, ja que el seu pes correspon a una cinquena part del pes total de la paella. Si el pes 

total de la paella són 800g, el pes del mànec són 160g, el preu de la baquelita són 12€/kg i 

el de l’alumini o acer inoxidable tractat 6€/kg , els càlculs queden de la forma següent: 

Dades antigues: 0,8kg·6€/kg=4,8€ 

Dades noves:0,64kg·6€/kg+: 0,16kg·12€/kg= 5,76€ 

En aquest cas al no ser un producte de consum habitual, no es tenen dades sobre el 

consum anual de paelles per persona, de manera que s’ha decidit establir l’aproximació que 

el consum es determinaria a partir de la garantia-vida útil d’una paella  que són 

aproximadament 7 anys.   Aquesta dada s’ha obtingut a partir d’una observació comercial de 

la garantia que acostumen a tenir aquest tipus de productes.  

Com que una paella és un objecte d’ús comú en una família, per a obtenir la dada del 

consum per persona més exactament, es determina que una família compra una paella 

cada set anys. Per a saber el consum per persona s’ha de dividir per la mitjana d’habitants 

que té una llar a Catalunya. Segons l’Institut de Política Familiar [IPF, 2014] la mitjana 

d’habitants d’una família són 2,5 persones. Per tant el consum passa a ser de 1 paella cada 

17,5 anys per persona.  

Per a obtenir el cost per a les empreses, s’ha aplicat la fórmula de l’equació (Eq 8.2), amb 

les noves dades obtingudes 

(Eq 8.5) 
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En aquest cas, el cost que han d’assumir les empreses per la modificació del producte és 

bastant més elevat que en el cas de les etiquetes; per tant, s’ha fet un càlcul aproximat de 

com hauria d’augmentar el preu  si es volgués mantenir el marge de venda: 

 Dades antigues Dades noves Diferència 

Cost matèria primera[€] 4,8€ 5,76€ 0,96€ 

Cost de producció[€] 10,37€ 10,37€ 0€ 

Marge de venda[€] 19,827€ 21,07€ 1,24€ 

Preu de venda[€] 35€ 37,2€ 2,2€ 

Taula 8.5 (Comparació dels preus de venda) 

Els canvis introduïts apugen considerablement el preu de venda de les paelles, i això les 

posiciona d’una manera diferent a com estaven posicionades abans, ja que les situa totes al 

nivell d’una gamma més cara. Caldria elaborar un estudi comercial molt més exhaustiu per a 

veure si aquesta variació en el preu de venda és factible. En l’estudi es parteix de la base 

que l’únic canvi que es produeix en l’empresa és el de l’augment de costos, ja que no es sap 

si l’augment de preu repercutirà en el mercat. 

A part de la diferència en els costos, en aquest cas és necessària una inversió inicial per a la 

compra de la maquinària, degut al canvi de procés de fabricació del mànec pel canvi de 

material. Per a modelar la baquelita, generalment s’utilitza un procés d’emmotllament per 

compressió, per tant es necessitaria comprar una màquina premsadora, el preu mitjà de la 

qual és d’uns 10000€. Aquest preu s’ha obtingut fent una anàlisi comercial dels preus del 

mercat.  

Per a la producció de 1000 peces/dia, amb un parell de màquines premsadores n’hi ha prou. 

De forma que, si s’obtenen màquines de qualitat mitjana d’un 20000€ més les despeses 

extres de muntatge, disseny i un marge d’un deu per cent per a possibles adversitats, la 

inversió per empresa podria ser d’uns 23100€.  

8.2.3. Bosses d’aigua 

En el cas de les bosses d’aigua, amb l’estudi realitzat s’ha determinat que les bosses 

d’aigua habituals fetes de plàstic no són segures, de forma que s’ha arribat a la conclusió de 

canviar el format de l’article: la proposta ha estat fer les bosses de tela i substituint l’aigua 

per llavors. Aquest cas és diferent a la resta, ja que en els altres s’han dut a terme 
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modificacions en el producte, però aquí amb el nostre estudi s’arriba a la conclusió que la 

millor opció no és establir millores sobre el producte, sinó que la millor opció és realitzar-ne 

la substitució. Aquest fet comporta que no tingui sentit l’estudi dels canvis en els costos 

unitaris per producte, ja que seran productes diferents. Per determinar el preu de venda del 

nou producte, tenint en compte els nous costos de producció i de la matèria primera, s’haurà 

de fer un estudi de col·locació en el mercat per veure si es pot seguir obtenint el mateix 

marge de venda que amb el producte anterior. Per tant es fa un estudi inicial de canvi de 

negoci. 

En primer lloc, el canvi de negoci implicaria un canvi en la utilització de matèria prima: 

 Les bosses de cotó suau o pelfa. 

 Llavors per a reomplir-les. 

El procés de fabricació consta de les parts següents: es compra la tela ja teixida, per tant el 

que s’ha de fer és tallar les teles en rectangles d’uns 20x40 cm. Cada bossa està formada 

per un parell de rectangles de tela. Es cusen tres costats, s’omple de llavors i finalment es 

cus el costat restant.  

Tot i així, per estudiar el cas en el que es produeix una substitució de producte, es passarà a 

determinar els càlculs de la inversió per a realitzar un canvi de producció, fent les 

consideracions que el lloc de la fàbrica es manté i que els costos de matèria primera no 

s’inclouen, perquè es recuperen en mantenir el marge de venda antic. 

Per a fer una aproximació de la inversió, el que es farà es veure quin és el nombre de 

màquines que són necessàries per a una determinada producció diària, de manera que no 

es produeixin cues, ni esperes en les línies de producció.  

Màquines a utilitzar   

- Per cosir: val aproximadament uns 3700€ 

- Per tallar: val aproximadament uns 2300€ 

Aquestes dades s’han obtingut fent una anàlisi comercial dels preus del mercat. 
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En el següent diagrama es presenta el procés de fabricació amb els tipus de màquines o 

accions que hi participen i les seves capacitats: 

- M1: màquina per a tallar la tela 

- M2: màquina per a cosir les tres bores 

- M3: omplir les bosses de llavors 

- M4: màquina per a cosir la bora que falta  

 

Figura 8.1(Diagrama amb la seqüència de fabricació) 

Per tant, tal i com es pot veure en el diagrama (Figura 8,1)  si es vol evitar que hi hagi cues 

s’haurien d’instal·lar per cada  M1: 6 M2, 2 M3, 2M4. 

Un cop determinades les proporcions entre les màquines del procés de fabricació per a que 

no es produeixin cues,  falten la resta de costos relacionats amb la producció: lloguer, llum, 

mà d’obra... Com que les instal·lacions podrien adaptar-se i ser les mateixes, es pot fer 

l’aproximació que aquests costos seran iguals. No és el cas de la mà d'obra, ja que caldrà 

ampliar-la (en el nou cas, cada màquina necessita un maneig manual). Per tant, per a 

calcular més aproximadament el preu de la nova inversió es sumen els sous de les 

persones que caldria afegir, fent l’aproximació d’agafar els costos de les persones que 

treballen en la M2, que representen més o menys la meitat de la plantilla antiga. 

- Sou per operari: 900€/mes x 6treballadors 

Si es considera que es treballen 8h/dia, la producció mitjana per flux són unes 960 

bosses/dia i comptant despeses extres, com per exemple el redisseny... es necessitaria una 

inversió inicial (comptant les màquines, l’habilitació del lloc, muntatge i un deu per cent de 

seguretat ) de 36190€. A part, també s’haurien  de tenir en compte els nous  costos fixos 
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dels sous, que són un 5400€ euros per mes, la qual cosa significaria un cost anual de 

64800€/any. Depenent de la producció diària de l’empresa (flux) s’haurien de multiplicar els 

costos proporcionalment.  

En aquest cas, a diferència dels càlculs dels anteriors apartats, no s’ha aplicat el càlcul del 

cost unitari per producte pels canvis adoptats, ja que  requereix d’una substitució i això 

implica un canvi de l’enfocament del negoci i una inversió inicial.  

8.2.4. Olles a pressió 

En el cas de les olles a pressió no s’ha fet el càlcul de les millores, ja que no es pot arribar a 

cap conclusió degut a que la base de dades esta incompleta. Per tant, en aquest cas el que  

s’ha vist a partir de l’estudi és que s’haurien d’implementar una sèrie de millores en la base 

de dades, explicades en el capítol anterior, per a que la informació de l’escenari sigui 

completa i se’n puguin extreure conclusions. 

8.2.5. Àcid sulfúric i sosa càustica 

En el cas de les lesions produïdes per la utilització d’àcid sulfúric i sosa  càustica com a 

desembussants. s’ha arribat a la conclusió que per a que la gent sàpiga exactament com 

utilitzar aquets líquids corrosius, s’ha de millorar la informació present en les instruccions 

d’ús. Les instruccions d’ús en aquets líquids es troben, generalment, en la mateixa etiqueta, 

ja  que es venen les ampolles directament. Aquestes acostumen a tenir una mida semblant, 

són ampolles generalment d’1L o d’1kg, depenent de l’estat físic en el que es troba la 

substància. Per tant s’ha fet una mitjana aproximada de les mides per a la realització dels 

càlculs. 

Dades 

- Llargada de l’etiqueta:0,15m 

- Amplada de l’etiqueta: 0,1m 

- Gramatge: 90g/m2 

- Preu per m2  : 1·10-3€/m2 

- Preu del paper imprès: 2,100€/kg 
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La nova impressió hauria d’incloure les instruccions d’ús explicades en el capítol anterior, de 

forma que, tenint en compte la mida de la lletra, la nova superfície augmentaria 

aproximadament en 0,0015m2. Les etiquetes d’aquest tipus de productes no donen la volta a 

l’ampolla, de forma que la secció es podria augmentar horitzontalment. Per altra banda, 

tampoc no ocupen tota l’ampolla de forma vertical: com que els envasos no tenen relleu, 

tampoc implicaria cap problema augmentar la secció de forma vertical. 

 Dades antigues Dades noves Diferència 

Superfície[m2] 0,015m2 0,0165m2 0,0015m2 

Pes[g] 1,35g 1,485g 0,135g 

Preu de l’etiqueta[€] 0,002835€ 0,0031185€ 0,0002835€ 

Taula 8.6 (Comparació de costos) 

Un cop ja es tenen els costos de modificació es pot passar a establir el càlcul del que li 

podria arribar a costar  a l’empresa el nou etiquetatge. Per a fer-ho s’ha utilitzat l’equació (Eq 

8.2) explicada anteriorment. En aquest cas, el consum s’obté a partir de les dades del volum 

de vendes i població espanyola: 

- Volum de vendes anuals = 20millons 

- Població espanyola = 47129783 habitants 

Per tant el consum és de 0,424un/any·persona 

La dada del volum de vendes anuals s’ha obtingut del Informe Nielsen 360º [Nielsen, 2013], 

que és un document que informa sobre les tendències del consum espanyol. Com que el 

consum habitual es pot considerar constant a tot l’estat espanyol, es fa l’aproximació que el 

consum anual per persona a Catalunya coincideix amb la mitjana espanyola.  

 (Eq 8.6) 

 

A part de la diferència en els costos, en aquest cas, com en el de les etiquetes de les 

ampolles d’oli,  no es necessita una inversió inicial extra.  



Pág. 76  Memòria 

 

8.3. Comparativa dels costos de les propostes 

Finalment un cop calculats els costos sanitaris per persona i els costos per a la empresa, es 

passa a fer una taula comparativa per a intentar treure les conclusions de forma clara de la 

viabilitat de les mesures preses.  

El cost per a l’administració pública, de Catalunya, s’ha calculat aplicant l’equació (l’eq 8.1) 

explicada anteriorment, que consisteix a multiplicar el número de persones ateses 

anualment per hospital que hagin sofert la tipificació de l’accident estudiada, pel cost sanitari 

(calculat en el punt 8.1) i pel nombre d’hospitals d’atenció pública que hi ha a Catalunya, que 

són 68: 

 

 Nº de persones  

ateses [pers/ 

any·hospital] 

Cost sanitari 

[€/persona] 

Nº d’hospitals 

[hospitals] 

Cost Estat 

[€/any] 

Etiquetatge oli 23 pers/ any·hosp 170€/persona 68 hospitals 265.880€/any 

Paelles 27 pers/ any·hosp 170€/persona 68 hospitals 312.120€/any 

Bosses 

d’aigua(per 

flux) 

5 pers/ any·hosp 170€/persona 68 hospitals 57.800€/any 

Àcid sulfúric i 

sosa càustica 
16 pers/ any·hosp 170€/persona 68 hospitals 184.960€/any 

 

Taula 8.7 (Càlcul del cost per l’Estat) 

En la següent taula  (Taula 8.8) hi figuren les inversions inicials per empresa. Cal esmentar 

que aquestes dades fan referència a la inversió que hauria de fer cada empresa 

individualment per tal de fer front a l’aplicació de les modificacions requerides. 

La inversió inicial es produeix tota al mateix any, però té una vida útil de diversos exercissis. 

De manera que per saber la despesa que representaria per any, s’ha anualitzat el valor de la 

inversió . Per a tenir una idea aproximada d’aquesta anualitat o cost anual,  s’ha fet en base 

a les taules d’amortització publicades al BOE (grupo 31, fabricación de productos metálicos, 

excepto de transporte, y grupo 4310.2, maquinaria  para la confección de ropa para el 

equipamiento de casa e hostelería). En tots aquests tipus de màquines, els coeficients 
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d’amortització es troben entre 8 i 18 anys. Agafant la mitjana i sent una mica conservadors 

s’escull una amortització de 10 anys. 

 

 

 

 

 

 

Taula 8.9 (Taula d’inversions) 

A l’apartat anterior s’han calculat les inversions en base a una producció diària de 

1000peces/dia en el cas de les paelles, i de 960peces/dia en el cas de les bosses. Per a 

calcular la inversió d’una empresa que tingués una producció diferent, simplement s’haurien 

de fer els càlculs proporcionalment al seu volum de producció. 

Finalment es presenta la taula (Taula 8.8) que conté el resum global  dels costos. Per una 

banda els costos anuals de l’administració pública a Catalunya (Cost Estat) , i per l’altra els 

costos anuals de modificació dels productes pel total d’empreses que treballen en aquesta 

àrea (Cost empreses), la inversió inicial anual que representaria per cadascuna d’elles 

(Inversió anual per empresa) i si tenen algun altre cost fix per empresa degut a les 

modificacions introduïdes (Cost fix per empresa anual). 

 

 

 

 

 

 

Inversió inicial 

per 

l’empresa[€] 

Amortització 

[anys] 

Inversió anual 

per empresa 

[€/any] 

Etiquetatge oli - - - 

Paelles 23.100€ 10anys 2.310€/any 

Bosses d’aigua 36.190€ 10anys 3.619€/any 

Àcid sulfúric i sosa 

càustica 
- - - 
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Taula 8.10 (Resum dels costos) 

*Sous dels nous treballadors. 

Per tant de la taula se n’extreuen les conclusions següents, tenint en compte que la viabilitat 

inclou l’econòmica, però també la viabilitat social:  

En el cas dels canvis en l’etiquetatge, és a dir, canvis en la forma del producte, representen 

un cost molt petit per a les empreses, ja que l’etiqueta en sí té un cost baix. Per tant, en els 

dos casos la viabilitat de l’aplicació dels canvis és molt gran ja que el cost per a 

l’administració pública és molt més elevat que el cost de modificació del producte per part de 

les empreses. A més, en els dos casos no és necessària una inversió inicial. Es pot arribar 

fins i tot a proposar que sigui l’Estat qui financi les empreses en els costos d’adaptació, ja 

que el cost que l’Estat hauria d’assumir és molt més petit que el cost que actualment suporta 

per l’existència d’aquest tipus d’accidents. Només que es reduís un 10% el nombre 

d’accidents a causa de les cremades d’oli o per líquids corrosius, l’Estat estalviaria un import 

superior al cost de les modificacions industrials. 

En l’altre tipus de modificació sobre el producte (canvi en la matèria prima en el cas de les 

paelles) el cost per a l’Estat és una mica inferior al cost de modificació per a les empreses, i 

amés requereix d’una inversió inicial per  a cada una. Tot i així, les millores sobre el producte 

fan que passi a ser d’una qualitat superior, de forma que es podria augmentar el preu de 

venda per recuperar els costos fixos nous i la inversió, ja que les paelles d’aquest estil es 

venen a 40€, i amb les millores el preu de venda surt a uns 36€. Però, tot i així, tal i com s’ha 

dit anteriorment,  com que la modificació implica un canvi de qualitat del producte caldria fer 

 

Cost Estat 

[€/any] 

Cost  empreses 

[€/any] 

Inversió anual per 

empresa[€/any] 

Cost fix anual 

per 

empresa[€/any] 

Etiquetatge oli 265.880€/any 19.389,43€/any - - 

Paelles 312.120€/any 415.027,4€/any 2.310€/any - 

Bosses d’aigua 57.800€/any - 3.619€/any 64.800€/any* 

Àcid sulfúric i 

sosa càustica 
184.960€/any 910,19€/any - - 
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un estudi de posicionament i estar segurs que hi ha prou mercat de gamma alta per a 

tothom. 

Finalment, l’últim cas estudiat en el treball és el de la substitució del producte per un de nou. 

Es pot veure per les dades, que en el cas de la substitució del producte no és viable 

econòmicament, ja que les empreses necessiten d’una gran inversió inicial, els hi apareixen 

nous costos, plantejament d’un nou negoci.... Només seria viable econòmicament  en el cas 

que hi hagués un nombre de persones molt gran lesionades per aquest producte. En aquest 

cas, tot i que la viabilitat econòmica no estigui garantida, s’hauria d’analitzar, ja que tal i com 

s’ha vist, encara que no sigui viable per a les empreses en comparació al cost que 

representa per a l’Estat, és un producte perillós i per tant la seva mala utilització és un greu 

problema social. 
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9. IMPACTE AMBIENTAL 

En aquesta part s’ha fet l’estudi de l’impacte o canvis que pot provocar sobre el sistema 

l’estudi i posterior implantació de millores per intentar evitar o reduir el fet que es produeixin 

accidents amb productes de consum d’ús habitual.  

9.1. Impacte ambiental de l’estudi de la base de dades 

El projecte en sí de recollida de dades, tractament d’aquestes i determinació del millor model 

d’estudi per a treure´n conclusions no té un impacte ambiental molt gran, ja que l’impacte 

que pot produir la utilització de material d’oficina (paper, bolígrafs...) o el consum elèctric de 

l’ordinador que s’utilitza per treballar és ínfim i no és rellevant. 

L’única part  que sí que té una presència més notable i del qual se’n faran els càlculs són els 

desplaçaments entre el domicili particular situat a Maria Cristina (Barcelona) i l’emplaçament 

de l’empresa Ieconsumo situada al barri de Poblenou (Barcelona), on es troba l’oficina del 

Sr. Josep Tous, que és la persona que ha desenvolupat la base de dades i que ha 

col·laborat en la realització del treball. El trajecte consta de 4,6 km, se n’han fet 23 i es fan 

en cotxe, de forma que amb aquestes dades s’han calculat el total d’emissions de CO2 que 

s’han emès a l’atmosfera. Aquest càlcul s’ha realitzat  amb l’ajuda d’una calculadora de CO2 

[Terra, 2009] i es pot veure resumit  a la taula següent: 

 

Distància del trajecte 

[km] 

Distància total 

recorreguda [km] 

Emissió unitària [kg 

CO2/km] 

Total d’emissió [kg 

CO2] 

4,6km 105,8km 0,173 CO2/km 18,3kgCO2 

 

Taula 9.1 

 

D’aquesta forma s’obté que el total d’emissions a l’atmosfera ha estat de 18,3kgCO2 
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9.2. Impacte ambiental de la presa de mesures i de la 

reducció d’accidents 

L’estudi de la base de dades té com a finalitat la reducció d’accidents que es produeixen de 

forma habitual, mitjançant l’aplicació d’una sèrie de mesures de millora. Per tant, per una 

banda la presa de mesures, i per l’altra la reducció d’accidents, tenen un impacte sobre el 

medi.  

La presa de mesures o millores en algun dels agents de la lesió fa que se’n canviï alguna 

característica, la qual cosa implica un canvi en l’impacte ambiental d’aquest producte. Per 

tant, per a cada modificació que es dugui a terme en l’entorn que envolta l’acció, l’objecte 

directe, l’objecte generador... s’haurà de fer un estudi de quines són les accions implicades 

en el seu canvi: canvi de material, de cadena de producció... i veure quin impacte té en 

l’entorn. Per fer-ho cada cop que es prengui una nova mesura s’haurà de seguir l’estudi 

següent: 

 Definir l’acció de mesura que es vol aplicar. 

 Determinar en quin moment de la vida útil de l’objecte que s’està modificant es troba 

la mesura: disseny, producció, utilització... 

 Determinar la part del medi ambient que afecta en aquest moment. 

 Establir la diferència entre l’afectació antiga i la nova. 

D’aquest forma, a l’hora de fer el disseny de les mesures se’n podrà  avaluar l’impacte 

ambiental sobre l’entorn. 

Sigui quina sigui la mesura que s’hagi pres té una implicació beneficiosa directa sobre la 

població i l’entorn. La lesió implica que el pacient pateix un dolor físic i ha d’anar a l’hospital 

per a rebre tractament mèdic. En canvi, si la persona no pateix la lesió, deixa de patir el 

dolor, de forma que és beneficiós per ella. Per altra banda, tal i com s’ha pogut veure a la 

base de dades, aquest tractament mèdic inclou els utensilis mèdics de cures, els 

medicaments post-visita a l’hospital que haurà de prendre el pacient... Tots aquest objectes i 

medicaments tenen un impacte sobre el medi ambient, ja sigui la seva producció (que 

genera residus), com l’envàs del medicament o utensilis utilitzats que s’han de llançar, la 
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qual cosa implica que l’impacte sobre l’entorn es redueix, en no utilitzar productes que 

puguin generar residus nocius. 
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10. PRESSUPOST 

El present pressupost fa referència al projecte de determinació d’un model d’estudi d’una 

base de dades per a determinar accidents en un àmbit quotidià. És un projecte de disseny i 

estudi de millores per tant, només inclou els costos derivats de la primera fase d’un projecte: 

el disseny o estudi preliminar.   

El pressupost s’ha dividit entre els costos directes i costos indirectes:  

Els primers fan referència als costos directament implicats en el producte. En el cas d’un 

projecte d’àmbit intel·lectual i de recerca, com que el producte que s’obté prové directament 

de la persona, s’inclouen  els costos següents: 

 El sou de la persona que realitza el projecte. Per a fer el càlcul es va decidir agafar el 

preu mig que cobraria un enginyer industrial superior acabat de titular, que són uns 

19euros/hora. 

 Les despeses de viatge, si d’ells depèn l’entrega del producte final 

Els costos indirectes estan implicats en el procés d’obtenció del producte i no en el producte 

en si, en aquest cas es costos indirectes que hi pot haver son: 

 Material d’oficina, llum i telèfon.  

 Material extra que s’hagi de comprar per a fer l’estudi 

De forma que els costos del projecte han quedat de la següent forma: 

 

 

 

 

 



Pág. 86  Memòria 

 

Costos directes Hores[h] Preu hora[€/h] Total[€] 

 

Integració o tractament de la base de dades 

Determinació causes 

Estudi de les millores 

Determinació del treball 

TOTAL 

80h 

160h 

175h 

85h 

15€/h 

15€/h 

15€/h 

15€/h 

 

1200 € 

2400€ 

2625€ 

1275€ 

7500€ 

Taula 10.1 (Taula dels costos directes) 

Costos directes Hores[h] Preu hora[€/h] Total[€] 

 

Material d’oficina 

Llum 

Material per fer l’estudi de les etiquetes 

TOTAL 

500h 0,0032€/h 

 

10€ 

1,59€ 

16€ 

27,59€ 

Taula 10.2 (Taula dels costos indirectes) 

Costos directes[€] 7500 € 

Costos indirectes[€] 27,59€ 

Total[€] 7527,59€ 

Taula 10.3 (Càlcul dels costos totals) 

 

 

 



Seguretat dels productes de consum que causen accidents  Pàg. 87 

 

CONCLUSIONS 

Amb la realització del treball s’han arribat a una sèrie de conclusions que es detallen a 

continuació: 

 La millor forma de tractar la base de dades de la què es disposa és establint un 

mètode d’estudi basat en l’adaptació del model de la causalitat d’accidents i pèrdues 

(usualment utilitzat en accidents laborals) en les lesions produïdes en un àmbit 

quotidià.   

 S’ha pogut determinar un mètode per a tractar la base de dades, no únicament en 

els casos tractats en el treball, sinó una metodologia futura a seguir, per a extreure 

conclusions sobre altres lesions i situacions de la base de dades. 

 S’ha pogut comprovar que el causant de la lesió no és sempre l’objecte directe, com 

es pot pensar en un primer moment, sinó que fa falta una anàlisi acurada de tot 

l’escenari on s’ha produït la lesió i de tots els agents que hi participen per a veure 

que a vegades la causa principal de la lesió és algun dels altres agents: en el cas de 

l’incendi de l’oli i els líquids corrosius, la causa principal es troba en el pacient, ja que 

la lesió es produeix perquè aquest no té prou coneixement de la situació. En el cas 

del mal maneig de les paelles amb l’oli, la causa principal és l’objecte generador, la 

paella. En les bosses d’aigua, la causa principal és l’objecte generador bossa i 

l’objecte directe aigua. Finalment en el cas de les olles a pressió el problema es 

troba en la recollida de dades.  

 En estudiar les mesures, s’ha arribat a la conclusió que s’haurien de prendre millores 

sobre la base de dades per a poder-ne realitzar un estudi més acurat i trobar l’agent 

de la causa principal de forma fiable. 

 L’estudi de la base de dades és òbviament viable des d’un punt de vista social, ja 

que permet reduir les lesions produïdes en la població i per tant millorar la seva 

qualitat de vida. 

 Quant a la viabilitat econòmica, pels  resultats obtinguts en els escenaris tractats 

de la base de dades, s’han trobat diferents situacions. En alguns casos, si la 

diferència és notable pot ser viable el finançament públic de les millores 
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industrials. En altre casos si les modificacions sobre el producte fan que canviï de 

gamma o de categoria, s’hauria de fer un estudi acurat del mercat per saber si 

aquestes modificacions podrien afectar negativament la venda del producte. Però 

l’estudi de mercat no queda dintre dels límits d’aquest PFC. Finalment, és obvi 

que si la modificació implica una substitució del producte, de forma general no és 

viable econòmicament, ja que comporta una reestructuració total de l’empresa. 

 Per a determinar si les mesures són viables o no, s’ha de fer una comparació entre 

la viabilitat social i la viabilitat econòmica, i veure quina té més pes o importància en 

la situació que s’està tractant. 
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