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Resum 

Arran del naixement de la normativa ISO 22320 sobre seguretat en societats i 
de la cultura dels Plans d'autoprotecció (PAU) que existeix a Catalunya, 
aquest projecte pretén crear una eina de seguretat que uneixi els avantatges 
d'aquestes dues normatives, per tal de crear un sistema de seguretat que 
pugui ser utilitzat per empreses amb risc de patir accidents greus i 
concretament, dins la indústria de fabricació de colorants. 

Així doncs, es crearà un document que pot servir com a eina de seguretat per 
a empreses amb risc de patir accidents greus i es procedirà a fer un exemple 
d'implantació d'aquesta eina en una indústria de fabricació de colorants 
existent. Es plantejarà el procés de producció de l'empresa, amb plànols, el 
corresponent anàlisi de risc i un disseny de les instal·lacions contra 
emergències necessaris, a més a més de l'elaboració d'un procediment eficaç 
per a la mitigació de les conseqüències de les emergències que puguin 
succeir. 
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1. Glossari 

AENOR: Associació Espanyola de Normalització i Certificació 

BIE: Boca d’Incendi Equipada 

BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 

CECAT: Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 

CECO: Comité Estatal de Coordinación 

CEPREVEN: Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues 

CRA: Centre de Recepció d’Alarmes 

DGPC: Direcció General de Protecció Civil de Catalunya 

EPI: Equip de Primera Intervenció 

ESI: Equip de Segona Intervenció 

ETI: Equip de Tercera Intervenció 

HAZOP: Hazard and Operability 

INUNCAT: Pla d'Emergències per Inundacions a Catalunya 

ISO: International Standard for Organization 

LC: Lethal Concentration 

MMPP: Mercaderies Perilloses 

MSDS: Material Safety Data Sheet 

NEUCAT: Pla d'Emergències per Nevades a Catalunya 

NFPA: National Fire Protection Association 

PAM: Pla d'Actuació Municipal 

PAU: Pla d'Autoprotecció 
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PBEM: Pla Bàsic d'Emergència Municipal 

PLASEQCAT: Pla d'Emergències per Risc Químic a Catalunya 

PROCICAT: Pla d'Emergències per a la Protecció Civil de Catalunya 

RADCAT: Pla d'Emergències per Risc Radiològic a Catalunya 

SEM: Servei d'Emergències Mèdiques 

SISMICAT: Pla d'Emergències per Sismes a Catalunya 

SVA: Suport Vital Avançat 

SVB: Suport Vital Bàsic 

SVI: Suport Vital Intermedi 

TCDD: 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina 

TRANSCAT: Pla d'Emergències per Transport de mercaderies perilloses a Catalunya 

UCI: Unitat de Cures Intensives 

UNE: Una Norma Espanyola 

ZA: Zona d'Alerta 

ZI: Zona d'Intervenció 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte neix a partir de l'oportunitat d'haver realitzat pràctiques remunerades a una 
consultoria de seguretat, MSCONSULTORS, ENGINYERIA I SEGURETAT DES DE 2001, 
S.L., que centra l’ interès per a investigar i treballar sobre els camps de l'enginyeria de 
seguretat coneguts com a safety engineering. 

El naixement al 2011 de la normativa estàndard internacional de seguretat ISO 22320 ha 
fet sorgir la necessitat a l'empresa d'introduir-se en un camp més detallat i prestigiós sobre 
la implantació de sistemes de seguretat en empreses, afegit al fet que comptades 
indústries avui en dia han aconseguit homologar amb èxit aquesta normativa recent sobre 
seguretat en societats. 

2.2. Motivació 

Cada cop més, el món de la safety engineering està adquirint una gran importància a nivell 
social, industrial, ambiental i jurídic. Les grans catàstrofes produïdes en el segle XX i en els 
últims anys han plantejat un munt de preguntes referents a l'enginyeria de la seguretat 
sobre aspectes a millorar en diferents àmbits de la vida humana. 

No obstant això, no va ser arran de l'accident a Itàlia a la localitat de Seveso, prop de Milà, 
a 1976, quan en una petita planta química es va produir l'alliberació de la dioxina TCDD i va 
provocar que medi ambient i població quedessin afectats per aquesta substància tòxica. Tot 
i que al final no es va traduir en morts de vides humanes, aquest accident va encendre les 
alarmes a Europa a nivell de la seguretat, creant-se la directiva Seveso I, o Directiva 
82/501/CE, de 24 de juny de 1982, relativa als riscos d'accidents greus en determinades 
activitats industrials, que va tenir el seu primer format en 1982, amb el nom de la localitat en 
referència a l'accident ocorregut uns anys enrere. 
Posteriorment, la Directiva Seveso I va quedar derogada per la Directiva Seveso II o 
Directiva 96/82/CE del Consell, de 9 de desembre de 1996 relativa al control dels riscos 
inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses, transposada a 
nivell estatal pel Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses, 
que és la vigent en aquests moments. Ulteriorment, quedarà derogada per un document 
que està a punt d'entrar en vigor, conegut com a Directiva Seveso III o Directiva 
2012/18/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012 relativa al control 
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dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses, i per la 
que es modifica i ulteriorment deroga la Directiva 96/82/CE. 

Així doncs, el terme de safety (o sécurité, en francès) ha anat guanyant terreny en el món 
de la indústria i de les activitats realitzades pels humans i que s'ha de diferenciar del de 
security (o sûreté, en francès), un terme més emprat per referir-se a temes de seguretat a 
nivell de prevenir la delinqüència o actes il·lícits[1].  

El terme safety està més relacionat amb la seguretat en front d'accidents com per exemple 
laborals, si parlem d'indústries, i que va enfocat a salvaguardar els possibles danys que es 
puguin produir en persones, béns i medi ambient. 

La seguretat, doncs, en empreses de tot tipus de productes està convertint-se en un factor 
clau per a garantir el benestar de les persones, medi ambient i béns de totes les empreses.  

Actualment, estem en una societat que busca una perspectiva de futur i un equilibri entre 
les activitats que es duen a terme i el confort de poder-les executar amb confiança de no 
patir danys. És habitual l'expressió "el risc zero no existeix" [2], la qual cosa no vol dir que 
sempre hi hagi risc de patir qualsevol accident, però sí que, quan es du a terme una 
activitat, aquesta du associats una sèrie de riscos de produir-se certs accidents que, per 
molt petita que sigui la probabilitat que tinguin lloc, sempre existirà la possibilitat que ens 
afectin mentre l'activitat en qüestió s'estigui realitzant. D'aquesta manera, si deixem passar 
per alt aquests riscos, acabarem sofrint-ne les conseqüències, tant econòmicament, com 
en el medi ambient o en la mort d'éssers vius. Per tant, amb la conscienciació de les 
persones de l'existència dels riscos, tot i que siguin petits, el sector de la seguretat cada 
cop anirà cobrant més importància i, en definitiva, millorarà la relació d'harmonia entre 
processos de producció i seguretat i benestar de les persones i medi ambient. 

És per això que, crear un projecte en aplicació de normatives tant avantguardistes com la 
ISO 22320 o el Decret 82/2010, de 29 juny de 2010 amb la finalitat d'aprovar el catàleg 
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i fixar els continguts 
d'aquestes mesures, en un sistema de seguretat per empreses amb risc de patir accidents 
greus és cabdal per a fer un primer pas cap a una societat més segura i contribuir en la 
millora de la seguretat és fonamental en el interès per a la realització d'aquest projecte. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

El projecte vol dissenyar una eina per millorar la seguretat en les indústries químiques d’alt 
risc, susceptibles de patir accidents greus. Es fonamenta en la reglamentació espanyola 
amb el Reial Decret 393/2007, pel que s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels 
centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a 
situacions d'emergència, en la reglamentació catalana sobre plans d’autoprotecció, Decret 
82/2010, que forma part del sistema de protecció civil a Catalunya i és un aprofundiment de 
la reglamentació espanyola, i de la norma ISO 22320, de seguretat en organitzacions i 
d’aplicació voluntària i mundial. A partir de la fusió i millora d’aquests documents, es 
dissenya una guia pràctica per millorar la seguretat en front d’accidents greus i es 
desenvolupa la seva aplicació en el cas concret d’una indústria de colorants. 

3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte anirà orientat a configurar una eina global europea de seguretat que es 
pugui utilitzar en una empresa dins de Catalunya i, per tant, només tindrà en compte les 
especificitats de seguretat que s'incloguin dins d'aquest territori. 

Queda fora de l'abast del projecte la inclusió dels elements de protecció passiva, és a dir, 
no s'estudiaran els materials que s'hauran de col·locar per a sectoritzar correctament 
l'empresa. Tampoc quedarà dins de l'abast del projecte la configuració dels equips 
d'emergència i l'elaboració d'organigrames de personal i no es contemplarà el disseny de 
les instal·lacions fora de les que s'exigeixin per legislació. És a dir, les instal·lacions de 
millora de seguretat i l'aplicació de la normativa voluntària possibles a instal·lar 
s'esmentaran però el seu disseny i configuració es deixaran fora de l'abast del projecte, 
quedant a responsabilitat de l'empresa de contractar un tècnic per a aconseguir la millor de 
les implantacions dels mitjans que es considerin oportuns d'implementar. 

Aquesta eina es basarà en el principi "Think global, act local" (veure Figura 1.1), és a dir, 
pensa globalment i actua localment, que ha sigut emprat en diferents contexts, sobretot en 
el de medi ambient, però que en tots els casos fa referència a pensar primer en un sistema 
que serveixi per a un conjunt de persones a gran escala i després s'apliqui a un conjunt de 
persones més reduït. És a dir, que per a propòsits globals, s'executin accions locals, és a 
dir, per un món més segur i protegit, s'ha d'aplicar el sistema de seguretat òptim per a cada 
petita situació i instal·lació. 
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Quan es parli doncs, de plans d'actuació per fer front a emergències, de cossos 
especialitzats en prevenció, protecció i ordre, o de qualsevol altre aspecte que es pugui 
tenir en compte, sempre serà referent als que tinguin vigència i estiguin en funcionament 
legalment dins del territori de Catalunya. 

Per a la realització del projecte, es prendrà com a referència la normativa ISO internacional 
22320 sobre seguretat en les societats, amb els Plans d'Autoprotecció de Catalunya com a 
model de seguiment de creació de l'eina de seguretat. Per tant, s'intentarà explicar el 
propòsit de cadascun d'aquests documents abans d'entrar en la realització del document 
final. Qualsevol altre document que faci referència als aspectes de normativa de seguretat 
a Catalunya serà exclòs de l'abast del projecte. 

Per últim, es realitzarà l'aplicació de l'eina creada prèviament en una indústria de fabricació 
de colorants, per així mostrar-ne un exemple d'aplicació. 

 

Figura 1.1. Representació il·lustrativa del principi "Think global, act local" (Font:  
http://mpwrshow.com/wp-content/uploads/2013/09/think-global-act-local.jpg) 

http://mpwrshow.com/wp-content/uploads/2013/09/think-global-act-local.jpg
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4. El nou estàndard ISO 22320 

La normativa estàndard Internacional de seguretat en societats, neix el 01-11-2011, 
elaborada pel Comitè Tècnic ISO/TC 233, que és el comitè de la International Organization 
for Standarization encarregat d'elaborar els estàndards en l'àrea de la seguretat en 
societats, per tal d'abordar els diferents aspectes de seguretat en societats i organitzacions. 

4.1. Objectius i finalitat 

El seu principal objectiu és el de donar una eina per a les organitzacions humanes que 
poden patir accidents per tal d'estar preparades a donar una resposta eficaç a aquests 
possibles incidents i, d'aquesta manera, poder salvar vides, mitigar danys i assegurar-se un 
nivell bàsic de continuïtat de les funcions essencials d'aquestes organitzacions. 

Així doncs, aquesta normativa va destinada a millorar totes les capacitats de resposta a 
incidents que puguin afectar a organitzacions tant del sector públic com del privat, establint 
un criteri de nivells de responsabilitat segons la magnitud i l'afectació de l'incident. 

4.2. Característiques generals 

A diferència d'altres normatives o legislacions que també tracten el tema de seguretat, com 
són els Plans d'Autoprotecció, que també seran tractats en aquest projecte més endavant, 
la normativa ISO 22320 deixa clara la necessitat d'involucrar totes les organitzacions 
públiques i privades que facin falta per tal d'afrontar una emergència amb la millor resposta 
possible. 

4.2.1. Estructura 

La normativa ISO 22320 bàsicament divideix en tres apartats l'estructura que ha de tenir 
una organització en la seguretat contra emergències: 

1. Requisits per al comandament i control 
2. Requisits per a la informació operativa 
3. Requisits per a la coordinació i cooperació 

4.2.2. Situació actual 

Actualment, a Espanya existeixen molt poques empreses que tinguin aquesta normativa 
implementada i certificada correctament, per la qual cosa encara no existeix una referència 
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clara del que s'ha de fer per a dur a terme la implementació de la normativa de forma 
correcta. 

No obstant, no cal oblidar que la normativa ISO 22320 només dóna unes consignes clau 
per a un correcte funcionament del sistema contra emergències per a les organitzacions en 
general, però en cap cas indica com s'ha d'implementar. 

Així doncs, queda a càrrec dels responsables d'implementació, l'estudi i elecció de les 
mesures a introduir per tal de complir amb la normativa en una organització, essent 
possible l'existència de vàries opcions vàlides i quedant a criteri dels organismes experts 
d'escollir la que creguin més adequada. 

4.3. Requisits i accions a implementar 

Entenent aquests aspectes comentats anteriorment, a continuació es detallen, de manera 
general, quines accions s'haurien de realitzar, a criteri personal, i tot seguint les consignes 
donades per la normativa, per tal de fer complir a una organització els diferents requisits 
demanats en aquest estàndard internacional. 

4.3.1. Comandament i control 

Una empresa haurà de tenir disponible un sistema de comandament i control per tal de 
gestionar les emergències de manera més eficaç. Aquest sistema de comandament i 
control s'haurà d'adaptar al tipus d'incident i a les diferents organitzacions implicades, així 
com a l'evolució de l'incident. Per això, serà necessari establir un sistema de comandament 
i control que inclogui els següents aspectes: 

- Estructura de comandament i control 
- Procés de comandament i control 
- Recursos necessaris per a implementar els processos 

Per a disposar dels tres punts anteriors s'ha de procedir de la següent manera: 

- Dividir el comandament i el control a diferents nivells, especificant els rols i les 
responsabilitats dins de l'estructura jeràrquica del sistema de comandament i 
control. 

- Verificar l'existència d'un anàlisi de risc de l'activitat que contempli tots els 
possibles riscs interns i externs als quals l'organització està exposada. Aquests 
riscos han d'estar classificats segons les actuacions que s'han de fer i el nivell de 
comandament. 

- Establir un procés de comandament i control que inclogui les següents activitats: 
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o Observació. 
o Recopilació, processament i compartició d'informació. 
o Avaluació de la situació incloent pronòstic. 
o Planificació. 
o Presa de decisions i comunicació de les mateixes. 
o Implementació de les decisions. 
o Retroalimentació i mesures de control. 

- Crear un procés per a verificar la disponibilitat dels recursos necessaris per a 
afrontar els incidents i designar un centre de control per a la presa de decisions i 
l'ús d'aquests recursos. 

4.3.2. Informació operativa 

Es comprovarà que l'organització disposa d'un procés intern per a proporcionar informació 
operativa. S'entén com a "informació operativa" aquella informació que ha estat 
contextualitzada i analitzada per a proporcionar la comprensió de la situació i la seva 
possible evolució. 

Si l'organització interna de l'empresa no compleix amb els requisits nombrats a continuació, 
es dissenyaran nous procediments i/o es milloraran els existents conjuntament per a 
garantir les exigències ISO 22320. 

El procés d'obtenció d'informació ha d'incloure els següents punts: 

- Planificació i detecció de les actuacions prèviament definides en l'apartat de 
Procés de comandament i control. 

- Recol·lecta constant d'informació per a detectar indicis d'incidents. 
- Processament de la primera informació obtinguda per al seu filtrat segons els 

criteris prèviament definits on es valora la fiabilitat de les fonts i la seva credibilitat. 
- Anàlisi de la informació seleccionada per a la producció d'informació operativa 

que es pugui divulgar per a la seva aplicació. 
- Divulgació de la informació segons els protocols prèviament establerts i integració 

de les decisions preses en les actuacions. 
- Constant avaluació i retroalimentació de l'estat de la situació. 

En general, aquest procés d'obtenció d'informació operativa ha de guiar-se pels següents 
criteris: qualitat, perspectiva, sincronització, integritat, coordinació i cooperació, establiment 
de prioritats, predicció, agilitat, col·laboració i unió. 
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4.3.3. Coordinació i cooperació 

Per a aconseguir una resposta eficaç a l'incident, es verificaran o realitzaran els acords 
necessaris amb les organitzacions adequades de manera que s'estableixi una correcta 
cooperació i coordinació de totes les organitzacions en l'enfrontament a les emergències. 

Per al procés de cooperació, es seguiran els següents punts: 

- Avaluar la necessitat de cooperació amb altres organitzacions, persones o parts 
implicades per a preparar una resposta eficaç a l'incident. 

- Establir els acords de cooperació necessaris basats en l'avaluació efectuada 
anteriorment. 

- Definir un procés de comandament i control conjuntament amb les organitzacions 
amb les que s'ha acordat col·laborar. 

- Examinar, avaluar i revisar els acords de cooperació cada cert interval de temps. 

Per al procés de coordinació, se seguiran els següents punts: 

- Realitzar una estructura jeràrquica respectant els diferents acords efectuats 
permetent la participació de totes les organitzacions en la presa de decisions. 

- Elaborar un procés de coordinació entre les diferents organitzacions segons els 
acords de cooperació establerts. 

- Efectuar una classificació dels objectius i les prioritats a tenir en compte per totes 
les organitzacions segons l'incident al que s'està fent front. 

- Crear un mitjà comú en el qual es comparteixi la informació entre les 
organitzacions. 

- Implementar una simbologia o llenguatge comú, comprensible per totes les parts 
implicades. 

Així doncs, la normativa que s'elaborarà a continuació, haurà de tenir en compte tots els 
punts esmentats anteriorment, alguns dels quals poden estar contemplats actualment en la 
normativa de Plans d'Autoprotecció. Per això mateix, es partirà de la base d'aquests Plans 
d'Autoprotecció i s'anirà creant la nova normativa afegint o modificant els aspectes 
necessaris per a complir amb el que es demana a la certificació ISO 22320. 
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5. Plans d'Autoprotecció: Decret 82/2010 

5.1. Introducció 

El Decret 82/2010 neix el 29 de juny de 2010 amb la finalitat d'aprovar el catàleg d'activitats 
i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i fixar els continguts d'aquestes 
mesures. 

Per tant, a Catalunya, tota empresa que s'englobi dins d'aquest catàleg elaborat per la 
Generalitat de Catalunya, ha d'elaborar o encarregar a una empresa l'elaboració del Pla 
d'Autoprotecció de la seva empresa. 

Aquest Pla d'Autoprotecció, a més a més, incorpora totes les directrius que una empresa 
ha de tenir en compte i assegurar-se de complir, per tal de tenir assegurada la 
implementació de totes les mesures seguretat per tal de fer front als riscos que existeixen 
en l'empresa. 

Així doncs, en base a aquest Decret 82/2010 s'ha elaborat la normativa de protecció 
d'empreses químiques en aquest projecte, doncs és la base legal existent en matèries 
d'autoprotecció d'empreses a Catalunya. 

5.2. Estructura 

El Decret 82/2010 està estructurat en un document principal que conté 5 capítols que 
inclouen 26 articles, a més d'unes disposicions addicionals, transitòries i finals, i cinc 
annexos, que inclouen totes les eines necessàries per a la implementació dels Plans 
d'autoprotecció. 

5.3. Document principal 

El document principal conté totes les directrius que s'han de seguir per a l'elaboració del Pla 
d'Autoprotecció d'una empresa. Així doncs, per a l'elaboració de la normativa que s'ha 
elaborat en aquest projecte, s'han tingut en compte, a mode de resum, els diferents punts 
del document principal del Decret 82/2010, que s'explicaran en els pròxims apartats. 

5.3.1. Disposicions generals 

És on s'anomenen els motius pels quals és d'obligatori compliment la implementació d'un 
Pla d'autoprotecció en aquelles empreses que així sigui requerit, així com els termes que 
han d'emprar a l'hora de la realització del mateix. 
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5.3.2. Autoprotecció 

És l'apartat que posa en coneixement de tots els punts que són d'obligat compliment per 
tal de la correcta elaboració dels Plans d'autoprotecció.  Aquests són: 

- Els procediments a seguir. 
- Els continguts del Pla d'autoprotecció. 
- La necessitat d'ésser implantat un cop elaborat el pla. 
- L'obligació d'incorporar els mitjans d'autoprotecció mínims que siguin necessaris 

per a garantir la protecció de  l'empresa. 
- Els procediments de comunicació en cas d'emergència. 
- Els procediments de comunicació dels simulacres. 

5.3.3. Òrgans competents 

És on s'especifiquen totes les organitzacions i institucions que han de participar a l'hora 
d'assegurar-se la correcta implementació dels Plans d'autoprotecció. També s'esmenten 
les funcions que han de complir tots aquests òrgans en matèria de Protecció Civil per tal 
de col·laborar amb el compliment del Decret 82/2010. Els diferents òrgans que contempla 
el Decret 82/2010 són: 

- Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
- Comissions municipals de protecció civil 
- Direcció general competent en matèria de protecció civil 
- Ajuntaments 
- Consells comarcals i altres ens de caràcter supramunicipals 
- Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

5.3.4. Procediment 

És on s'exposen tots els passos a seguir per a elaborar el Pla d'autoprotecció i informa 
dels aspectes que són d'interès respecte els punts següents: 

- Acreditació del personal tècnic per a l'elaboració dels Plans d'autoprotecció 
- Òrgans competents per a l'elaboració d'informes 
- Control de qualitat de l'activitat d'autoprotecció 
- Règim d'inspeccions i accés de les autoritats competents a les activitats i centres 

objecte d'aquest Decret 
- Sancions aplicables pel no compliment del Decret 82/2010 
- Ús de les tecnologies de la informació 
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5.3.5. Entitats avaluadores acreditades 

Aquí s'especifiquen tots els punts que ha de complir una empresa que vulgui actuar com 
a entitat avaluadora acreditada per a elaborar els Plans d'autoprotecció. 

5.4. Annexos del Decret 82/2010 

En els annexos del Decret 82/2010 s'inclouen els diferents llistats, índexs i taules que 
serveixen per a guiar i donar informació necessària per a l'elaboració dels Plans 
d'Autoprotecció. 

5.4.1. ANNEX I: Catàleg d'activitats i centres amb obligació d'autoprotecció 
en protecció civil 

És l'annex que fa referència a tots els tipus d'establiments als que és requerit un pla 
d'autoprotecció. Aquests establiments es divideixen en tres tipus: 

- A: Catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya 
- B: Criteris genèrics per a declarar una activitat d'interès per a la protecció civil de 

Catalunya 
- C: Catàleg d'activitats i centres de referència per a la protecció civil local 

Els establiments del punt A són aquells que tenen una importància autonòmica segons les 
seves característiques, els del punt B serien aquells que puguin tenir riscos importants en 
posseir característiques especials que els difereixen de la resta i no han estat inclosos dins 
dels punts A i C i el punt C, que són els que tenen una importància municipal però no són 
suficientment grans com per a considerar-se susceptibles d'un risc a nivell autonòmic. 

5.4.2. ANNEX II: Continguts mínims dels plans d'autoprotecció 

Aquí es dóna l'estructura que han de tenir els Plans d'autoprotecció, així com els diferents 
índexs que ha de seguir estrictament la memòria escrita segons si són de tipus A o de tipus 
C. En el cas d'ésser una organització englobada dins del tipus B, s'escollirà seguir l'índex 
de tipus A o de tipus C segons si és d'interès autonòmic o municipal. 

5.4.3. ANNEX III: Mitjans d'autoprotecció mínims 

En aquest annex es descriuen tots els equips, instal·lacions o dispositius de protecció que 
les empreses susceptibles d'elaborar el Pla d'autoprotecció han d'incorporar. A mode de 
resum, s'inclouen unes taules anomenant tots els dispositius segons la tipologia d'empresa i 
les característiques que han de complir de cada dispositiu. 
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5.4.3.1. Dispositius de vigilància 

Aquest punt conté quatre elements bàsics: 
- Departament de seguretat / director de seguretat 
- Vigilants de seguretat 
- Sistema de videovigilància 
- Connexió a una central receptora d'alarmes 

En aquest apartat, cada tipologia d'empresa haurà de complir amb unes mesures o altres 
per als diferents elements bàsics esmentats anteriorment, és a dir, per a algunes serà 
obligat complir amb alguns elements, per a altres voluntari o segons cada empresa 
s'haurà de tenir un nombre determinat d'unitats de cada element. Per a definir si és 
obligat o recomanat, les empreses es divideixen, segons la seva tipologia, en dos grups 
diferents: 

- Grup A: activitats que de manera obligatòria han de disposar de determinades 
mesures de seguretat 

- Grup B: activitats que no resten obligades a disposar de mesures de seguretat. 

5.4.3.2. Mitjans sanitaris 

Com el seu nom indica, són els equips públics d'assistència mèdica que han de tenir les 
empreses segons la seva tipologia. Existeixen tres tipus de mitjans sanitaris: 

- SVB: Suport Vital Bàsic (1 ambulància convencional, 2 tècnics/iques en transport) 
- SVI: Suport Vital Intermedi (1 UCI mòbil i 1 graduat/ada en infermeria) 
- SVA: Suport Vital Avançat (1 UCI mòbil completa, 1 metge/essa, 1 infermer/a i 1 

tècnic/a) 

5.4.3.3. Mitjans de prevenció, extinció d'incendis i salvaments 

Aquest apartat fa referència als diferents equips de persones que han d'existir per tal de 
fer front a les emergències. Cada equip té la seva funció i n'hi ha tres bàsicament: 

- Equip de Primera Intervenció (EPI): equip d'intervenció de nivell bàsic amb un 
mínim de dues persones amb formació mínima de caràcter genèric, relativa a la 
identificació de situacions de risc i avisos d'emergència, primera intervenció 
davant de conats d'incendi, evacuació dels i de les ocupants i aplicació de primers 
auxilis. 

- Equip de Segona Intervenció (ESI): equip d'intervenció de nivell avançat amb un 
mínim de dues persones amb formació referida a la identificació dels riscos 
concrets inherents a l'activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a 
la identificació i instruccions d'ús dels mitjans específics de protecció davant 
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d'aquests riscos i als procediments d'actuació en cas d'emergència, 
complementant la de l'EPI. 

- Equip de Tercera Intervenció (ETI): és un equip d'intervenció d'alt nivell 
d'especialització. Les condicions generals d'organització, funcionament i 
habilitació i formació dels ETI seran les que regula el Decret 374/1996, de 2 de 
desembre, per a regulació dels bombers d'empresa o la normativa que el 
substitueixi. 

5.4.4. ANNEX IV: Continguts mínims del registre electrònic 

En aquest annex es fa referència a tots els aspectes sobre la tramesa del pla 
d'autoprotecció a través de sistemes informàtics per tal de mantenir-lo en una plataforma 
tecnològica que permeti una més fàcil consulta i actualització. 

5.4.5. ANNEX V: Dades prèvies en cas de simulacre 

Aquesta és la part on es reuneix la informació que envolta als simulacres de preparació del 
personal de l'empresa que ha d'implantar el pla d'autoprotecció. 
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6. Creació de l'eina de seguretat 

6.1. Introducció 

6.1.1. Objecte i camp d'aplicació 

L’objecte és crear una eina per a la gestió de seguretat per emergències en empreses del 
sector químic, partint des d'un PAU i afegint totes les estructures i consignes necessàries 
per tal d'assolir un nivell de seguretat per a l'empresa que compleixi amb tots els requisits 
per tal de certificar la ISO 22320. 

6.1.2. Abast 

Aquesta norma va enfocada a totes les empreses que gestionen substàncies perilloses i 
que són susceptibles de patir accidents degut a aquests compostos. 

6.2. Eina de seguretat: esquema d'implantació 

L'esquema de l'eina de seguretat es pot veure a la Figura 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Esquema de les accions a seguir per tal d'implantar l'eina de seguretat. 
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sistema final 
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Auditoria final Formulació i Simulacre final Obtenció certificat ISO 22320 
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6.3. Eina de seguretat 

6.3.1. Auditoria inicial 

L'auditoria inicial constarà d'una visita a les instal·lacions de l'empresa i una reunió amb els 
seus dirigents per tal de conèixer a fons els diferents sistemes de seguretat ja existents. Els 
punts a seguir per la consultora encarregada de fer l'auditoria seran: 

- Conèixer si existeix o no PAU a l'empresa. 

- Obtenció de la informació dels diferents mitjans materials contra emergències 
existents. 

- Inspecció de la distribució i ubicació de les diferents matèries de l'empresa. 

- Reunió de la informació sobre el personal i de la seva formació en emergències. 

- Coneixement dels processos que segueix l'empresa tant de producció com de 
manteniment dels diferents equips. 

- Altra informació rellevant sobre lluita contra emergències. 

Per a aquesta feina, s'ha elaborat un formulari adjuntat amb un plànol de l'empresa que la 
consultora encarregada de fer l'auditoria haurà d'omplir en la mateixa auditoria inicial, per 
tal de facilitar l'obtenció de la informació inicial. 

Aquest formulari es pot veure a l'Annex A. Formulari d'auditoria inicial. 

El plànol es pot veure a l’Annex G. Plànols. Plànol 11. Plànol d’auditoria inicial. 

Un cop realitzada l'auditoria inicial s'haurà de dur a terme l'anàlisi de risc per tal de poder 
procedir a l'aplicació de les mesures de seguretat adients. 

6.3.2. Ajustament de la seguretat 

El primer pas per a aconseguir que l'empresa tingui els recursos suficients per a afrontar 
les emergències és aplicar les diferents legislacions per tal de posar l'empresa dins dels 
límits legals establerts. D'aquesta manera s'aconseguiran dues grans fites: 

- Que l'empresa compleixi amb les lleis de seguretat i eviti possibles sancions. 

- Que millori la seguretat i obtingui més recursos per afrontar adequadament una 
emergència. 
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L'ajustament de la seguretat es realitza a través de tres anàlisis de legislacions de diferents 
camps dins de la seguretat, segons s'estableix a l'esquema de la Figura 6.2. 

 

 

 

 

 

6.3.2.1. Anàlisi SEVESO 

Es tracta d'estudiar si l'empresa està afectada per la legislació sobre accidents greus, 
corresponent a la Directiva 2012/18/UE, relativa al control de riscos inherents als accidents 
greus en què intervinguin substàncies perilloses i per la qual es modifica i ulteriorment 
deroga la Directiva 96/82/CE. 

En cas afirmatiu, s'haurà d'ajustar els sistemes i recursos de seguretat de l'empresa, així 
com tot el que faci falta, a les necessitats de l'establert per aquesta Directiva, coneguda 
com SEVESO III.  

6.3.2.2. Anàlisi de Protecció Contra Incendi 

A través del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Seguretat Contra Incendi en Establiments Industrials (RSCIEI), s'ajustarà l'empresa als 
requeriments d'aquesta legislació. 

En cas de tractar-se de protecció activa, l'empresa haurà de cenyir-se al que disposa el 
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
de Protecció Contra Incendis (RIPCI). 

En cas de tractar-se de protecció passiva, la legislació que s'haurà de tenir en compte és la 
referent al Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels 

Figura 6.2. Esquema de l’Ajustament de la seguretat 
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productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció i de resistència en front del foc. 

6.3.2.3. Anàlisi de Prevenció i d'actuació 

Per últim, caldrà donar una resposta efectiva a les emergències per part de l'empresa. Per 
això mateix, s'aplicaran les legislacions corresponents a l'actuació que són: 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes 
mesures. 

Aquest segon punt, però, ja serà el tercer pas de l'eina de seguretat, que és la creació del 
Pla d'Autoprotecció de l'empresa, un cop actualitzada amb tots els recursos i mitjans que 
disposi, actualitzats segons els requeriments de la legislació vigent. 

6.3.3. Creació / Revisió del PAU 

El segon pas serà atorgar un PAU a l'empresa en qüestió, o si ja en disposa d'un, revisar-lo 
per tal d'actualitzar-lo per cenyir-lo al que demana el Decret 82/2010. 

L'esquema de plantejament del PAU es pot veure a la figura 6.3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Esquema de Creació / Revisió del PAU 
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Els passos a seguir per a obtenir un PAU correctament realitzat i en funcionament són: 

1. Procedir a la creació del PAU. A través d'un tècnic redactor acreditat per a la seva 
redacció. Disposant de la informació aconseguida a l'Auditoria inicial i amb el marc 
establert pel Decret 82/2010. 

En cas que l'empresa disposi de PAU haurà de  revisar el PAU, ajustant-lo a les 
necessitats i concrecions que estableix el Decret 82/2010. 

2. Realitzar la homologació del PAU. Haurà d'introduir el PAU al registre HERMES 
de la Generalitat de Catalunya i, posteriorment, rebrà al·legacions o no sobre la 
introducció del PAU, fins que sigui acceptat i validat per la Generalitat de Catalunya. 

3. Aplicar i actualitzar el PAU. Un cop validat, el PAU ja estarà llest per a ser 
executat i només necessitarà actualitzar-se cada 4 anys, tal i com estableix el 
Decret 82/2010. 

Amb aquest PAU ja es compliran tots els requisits legals i a partir d'aquí, tot el que s'ha 
realitzat s'utilitzarà com a base per a la protecció i seguretat de l'empresa a nivell local, però 
per tal de certificar la ISO 22320 s'haurà d'ampliar a nivells de seguretat superiors, com 
s'explicarà en els següents apartats. 

6.3.4. Ampliació i millora de la seguretat 

Un cop assolit el nivell d'autoprotecció amb el PAU, caldrà millorar la seguretat per tal de 
poder obtenir un sistema més eficaç que permeti prevenir, protegir i mitigar els efectes de 
qualsevol tipus d'emergències que es puguin produir, amb la finalitat d'obtenir la certificació 
ISO 22320. 

Per això, s'hauran d'estudiar els següents punts clau que es mostren en l'esquema de la 
Figura 6.4. 
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6.3.4.1. Implementació de mesures addicionals 

6.3.4.1.1 Adquisició de nous mitjans i tecnologia 

S’estudiarà la possibilitat d’adquirir noves tecnologies o mitjans, que, tot i no estar exigits 
per la legislació, podrien ser de gran ajuda per a afrontar les emergències d’una forma més 
ràpida i eficaç. 

 

Figura  6.4. Esquema d’ampliació i millora de la seguretat. 
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6.3.4.1.2 Renovació dels mitjans actuals 

S’haurà d’encarregar als tècnics competents, un estudi de la possibilitat de renovar els 
equips de protecció i actuació contra emergències, per tal de comptar amb una millor 
eficàcia i seguretat a l’hora d’utilitzar els recursos necessaris. 

6.3.4.1.3 Aplicació de normativa 

L’empresa en qüestió haurà d’encarregar, a altres empreses expertes en normativa de 
seguretat, la revisió de tots els sistemes presents per fer front a les emergències, aplicant 
les tres principals normatives en matèria de seguretat existents: 

- Normativa UNE 

- Normativa NFPA 

- Normativa CEPREVEN 

Els diferents camps d’aplicació de la normativa, amb l’exemple de cadascuna de les 
normatives es troben definits en la taula 6.1. 

Matèria UNE NFPA CEPREVEN 

Abastament 
d’aigua 

23500:2012 1142 RT2-ABA 

Ruixadors 12845:2004 13 RT1-ROC 

Control de fums EN 12101:2013 92 RT6-ENHC 

Detecció 
automàtica 

23007:2014 72E RT3-DET 

Hidrants 23405:1990 291 RT2-CHE 

Extintors 23010:1976 10 RT2-EXT 

BIEs 23402:1989 14 RT2-BIE 

Vies evacuació 23034:1988 10.9 - 

Senyalització 23035:2003 170 - 

 

Taula 6.1. Normatives aplicables segons matèria.  
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6.3.4.1.4 Implementació de programes de manteniment i revisió 

S’hauran de realitzar  procediments de revisió i manteniment d’equips, amb un control de 
seguiment explícit. 

Per exemple: 

Si l’empresa disposa d’un cotxe apagafocs, s’haurà de comprovar tots els elements crítics 
de funcionament del cotxe apagafocs periòdicament: 

- Té gasolina? 

- Conté aigua? 

- Funciona el sistema de bombeig i de mànegues? 

- Qui té les claus? 

- Ha passat la ITV? 

6.3.4.2. Creació del Centre de Control i Comandament 

La certificació ISO 22320 té, com a requisit fonamental, que es defineixi un lloc com a 
Centre de Control i Comandament, des d’on dirigir i gestionar les emergències. 

Fonamentalment, haurà de ser un lloc habilitat amb totes les tecnologies necessàries per a 
realitzar les següents accions: 

- Recepció i gestió d’informació 

- Comunicacions 

- Seguiment de les emergències 

- Reunions de presa de decisions 

Per això, haurà de disposar de mitjans materials i mitjans humans adients per tal de complir 
amb els requeriments del Centre de Control i Comandament. 

6.3.4.3. Reunions per col·laborar amb altres empreses 

Per últim, s’haurà d’assegurar que tots els camps de col·laboració i cooperació externa 
estan coberts, en cas que l’emergència adopti nivells que no es poden solucionar amb els 
mitjans propis de l’empresa. 
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Per això, s’hauran de signar contractes amb les diferents entitats públiques i privades per 
assolir acords en els següents camps: 

- Cossos policials 

- Emergències mèdiques 

- Bombers 

- Empreses veïnes 

- Seguretat privada i videovigilància 

- Telecomunicacions 

- Mitjans de comunicació 

- Altres empreses de possible interès (subministradores d’aigua, de medicaments, 
d’assistència en cas d’emergència,...) 

En aquestes reunions, a banda d’aconseguir mitjans contra incendis, s’haurà de decidir 
com s’actuarà en els diferents nivells d’emergència, quin llenguatge s’utilitzarà i on es 
realitzaran les reunions en cas d’haver d’evacuar. 

6.3.5. Establiment del sistema final d’actuació 

Un cop realitzades totes les millores i implementació de mitjans, s’haurà de realitzar el 
procediment d’actuació final en front d’emergències, que haurà d’anar en funció dels 
diferents nivells d’emergències, tal i com es mostra en l'esquema de la Figura 6.5. 
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6.3.6. Formació i simulacre final 

Un cop establert el sistema de seguretat a l’empresa, ja només restarà realitzar la formació 
a les diferents persones que conformen els equips d’emergència per tal d’assegurar-se que 
coneixen tots els procediments i el sistema de seguretat a implementar. 

Figura  6.5. Algoritme del sistema final d’actuació a implementar. 
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Un cop realitzada la formació, es procedirà a realitzar el simulacre final, que servirà com a 
test final per a validar tot el sistema de seguretat implantat. Si el simulacre és satisfactori, ja 
només quedarà esperar a l’auditoria final per a aconseguir la certificació ISO 22320. 

6.3.7. Auditoria de certificació 

Aquesta auditoria, realitzada pels òrgans que composen la International Standard 
Organization, serà la que permetrà a l’empresa obtenir el certificat ISO 22320 de seguretat 
en societats. Si no s’aconseguís, es procediria a realitzar el replantejament dels punts en 
els quals es consideri que no s’ha complert els mínims per a obtenir la certificació, per tal 
d’ajustar-los a les exigències i, finalment, obtenir  la certificació. 

6.3.8. Actualitzacions periòdiques 

Un cop obtinguda la certificació, ja només restarà realitzar les actualitzacions periòdiques 
dels següents punts: 

- Canvis substancials en el sistema de seguretat 

- Formació dels treballadors 

- Simulacres 

- Pla d’Autoprotecció  
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7. Aplicació de l'eina de seguretat 

7.1. Descripció de l'empresa 

Aquest apartat conté la informació bàsica de l'empresa, que en aplicació de l'eina de 
seguretat de l'apartat 6 s’extrauria de l'auditoria inicial.  

7.1.1. Presentació 

L'aplicació de l'eina de seguretat s'ha realitzat sobre una empresa ja existent amb ubicació 
al municipi de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Aquesta empresa es 
dedica a la producció de colorants, sòlids i líquids, a partir d'amines i fenol. Els colorants 
són subministrats, bàsicament, a indústries del sector tèxtil. Per a la realització d'aquests 
colorants, l'empresa disposa de dues línies de producció, una per a colorants líquids i una 
altra per a colorants sòlids. 

Per veure l'emplaçament de l'empresa anar a Annex G. Plànols. Plànol 01. Emplaçament. 

7.1.2. Calendari de fases i fites 

Tenint en compte les operacions a realitzar per a l'execució del projecte, s'ha estimat la 
duració de les tasques, les dates previstes d'inici i finalització i la duració total del projecte. 
En la Taula 7.1 es mostren les tasques a realitzar, dividides en tres grups: adaptació de 
l’empresa  la legislació, creació de la política de seguretat i formació i implementació. 

Nom de la tasca Data inici Data final Duració 

Implantació del sistema de seguretat 01/10/14 30/09/15 365 dies 

    Adaptació de l'empresa a la legislació 01/10/14 31/01/15 123 dies 

        Auditoria inicial 01/10/14 01/10/14 1 dia 

        Ajustament de la seguretat 02/10/14 31/12/14 91 dies 

        Elaboració del PAU 01/01/15 31/01/15 31 dies 

    Creació de la política de seguretat 01/02/15 31/08/15 212 dies 

        Estudi d'implementació de mesures addicionals 01/02/15 28/02/15 28 dies 

        Implementació de mesures addicionals 01/02/15 31/05/15 120 dies 

Taula 7.1. Calendari de fases i fites de realització del projecte.  
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Nom de la tasca Data inici Data final Duració 

        Creació del Centre de Control i Comandament 01/06/15 30/06/15 30 dies 

        Reunions d'acords de col·laboració 01/07/15 31/08/15 62 dies 

    Formació i implementació 01/09/15 30/09/15 30 dies 

        Formació 01/09/15 28/09/15 28 dies 

        Simulacre final 29/09/15 29/09/15 1 dia 

        Auditoria final 30/09/15 30/09/15 1 dia 

El diagrama de Gantt es mostra a continuació (Figura 7.1). 

 

7.1.3. Matèries presents a l'empresa 

El conjunt de matèries presents a l'empresa., amb el seu consum anual, es mostren en la 
taula 7.2. 

Matèria Fórmula Tipus Estat Consum anual 

Àcid clorhídric HCl (aq) Matèria primera Líquid 74.400 litres 

Anilina R-NH2 Matèria primera Sòlid 2.046.000 kg 

Aigua H2O Matèria primera Líquid 85.560.000 litres 

Colorant líquid - Producte final Líquid 14.880.000 litres 

Figura 7.1. Diagrama de Gantt del projecte. 

Taula 7.2. Classificació de les matèries presents i consum anual de les mateixes.  
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Matèria Fórmula Tipus Estat Consum anual 

Colorant sòlid - Producte final Sòlid 350.000 kg 

Fenol C6H5OH Matèria primera Líquid 1.889.760 litres 

Hidròxid de sodi NaOH Matèria primera Sòlid 297.600 kg 

Nitrit de sodi NaNO2 Matèria primera Sòlid 915.120 kg 

Residus de reacció - Residus Líquid 818.400 kg 

Sal de diazoni R-N2
+X- Producte intermedi Líquid 29.760.000 litres 

Urea CO(NH2)2 Matèria primera Sòlid 855.600 kg 

7.1.4. Plantejament 

Les variables d'entrada i sortida de l'empresa es mostren esquemàticament en l'esquema a 
continuació (Figura 7.2). 

 

                                              

 

7.1.5. Procés de producció 

El procés de producció per a colorants sòlids i líquids conté dues fases. La primera fase, 
que és igual per als dos casos, consta d'una doble reacció de les amines i fenols per a 
obtenir el colorant impur en dissolució. La segona fase, específica per a cada un dels tipus 
de colorants, és la que inclou tots els processos necessaris per a obtenir el colorant en el 
seu estat final, sòlid o líquid. En els pròxims apartats s'explica, detalladament, el procés de 

Figura 7.2. Esquema de variables d'entrada i de sortida. 

74.400 l/any 

85.560 m3/any 

1.889.760 l/any 

Hidròxid de sodi 

915.120 kg/any 

Amines 1àries 

Aigua 

297.600 kg/any 

Nitrit de sodi 

Urea 

Electricitat 

2.046.000 kg/any 

855.600 kg/any 
 

Àcid clorhidric 

Fenols 

355.000 
 

Colorants sòlids 

Colorants líquids 14.880 m3/any 

2.559.646 kWh/any 

818.400 kg/any 

Residus 

 

Fabricació de colorants 
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producció de colorants que es du a terme a l'empresa, des que arriben les matèries 
primeres fins a l'obtenció del producte final (veure Figura 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.1. Matèries primeres 

En primer lloc, l'empresa, a través dels seus proveïdors, obté les matèries primeres 
necessàries per a produir colorants. Aquestes matèries primeres són les següents: 

- Àcid clorhídric 

- Anilina 

- Aigua 

- Fenols 

- Hidròxid de sodi 

- Nitrit de sodi 

- Urea 

Figura 7.3. Esquema del procés de producció de l'empresa. 

Reacció de 
diazotació 

Recepció de 
matèries 

Reacció 
principal 

Ultrafiltració 

Filtració 

Homogeneïtzació 

Homogeneïtzació 

Assecat 
 

Envasat i 
expedició 

NaOH / Fenol / Urea 

HCl / Amines / NaNO2 

Colorant impur 

Colorant impur 

Colorant líquid 

Colorant sòlid 

Diazo 
Residus 
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7.1.5.2. Reacció de diazotació 

La reacció de diazotació (Figura 7.4) només la poden experimentar les amines primàries. 
Aquestes, en reaccionar amb Nitrit de sodi i Àcid clorhídric formen la sal de diazoni 
desitjada. 

 

Aquesta reacció té lloc al reactor secundari. 

7.1.5.3. Reacció principal 

Un cop obtinguda la sal de diazoni, aquesta es fa reaccionar amb fenol i hidròxid de sodi en 
excés per obtenir el colorant. Segons el tipus de fenol utilitzat s'obtindrà un tipus de colorant 
diferent, ja que el fenol és el compost aromàtic activant que introduirà el radical en la sal de 
diazoni per formar un compost azo (colorant) i segons el radical que penja de l'anell 
aromàtic el colorant serà d'un tipus o d'un altre (veure Figura 7.5). 

 

7.1.5.4. Segona fase: colorants sòlids 

A partir d'aquí, el procés canvia segons si es vol el colorant líquid o sòlid. Tot i que ja s'ha 
obtingut el colorant, aquest encara conté moltes impureses i s'han d'aplicar un seguit de 
processos físics per a l'obtenció del colorant final que podrà ser utilitzat pel consumidor. 
Aquests processos són els següents: 

- Filtració 

- Homogeneïtzació en un tanc agitat 

- Atomització o assecat en pols en un atomitzador 

Figura 7.4. Reacció de diazotació. 

Figura 7.5. Reacció principal de formació de compostos azo.  
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- Envasat 

7.1.5.5. Segona fase: colorants líquids 

En el cas d'obtenció colorants líquids, aquests reben el següent tractament: 

- Ultrafiltració 

- Homogeneïtzació en un tanc agitat 

- Envasat per dosificació 

7.1.6. Descripció de les instal·lacions de l'empresa 

La instal·lació està composada per 2 edificis diferenciats entre sí: una nau per a arribada de 
matèries primeres i una nau de confecció de productes acabats. La superfície construida és 
de 1.813,73 m2, la resta de superfície està ocupada per diferents instal·lacions auxiliars així 
com carrers interiors d'accés. 

7.1.6.1. Característiques constructives de la instal·lació 

Ambdós edificis son de configuració de tipus C, és a dir, els edificis són ocupats totalment 
per un mateix establiment industrial i es troben a una distància major de tres metres 
respecte l'edifici d'altres establiments més proper (veure Figura 7.6). 

 

 

 

Figura  7.6. Tipus de configuració de l’edifici (Font: 
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf). 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
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Els edificis tenen les següents característiques (Taula 7.3): 

Edifici Tipus d'estructura Superfície (m2) 

Nau de matèries 
primeres 

Es tracta d'una edificació aïllada en parcel·la amb façana de 
plaques de formigó prefabricat. Té una teulada lleugera amb 
estructura metàl·lica. Al magatzem de matèries primeres hi 
ha instal·lades portes tallafocs que aïllen el magatzem de la 
resta de la nau i la protegeixen evitant la propagació del foc. 
En la zona de producció, hi ha uns altells instal·lats a la zona 
de reactors d'estructura metàl·lica. 

582,08 

Nau de 
productes finals 

Es tracta d'una edificació aïllada en parcel·la amb façana de 
plaques de formigó prefabricat. Té una teulada lleugera amb 
estructura metàl·lica. 

689,67 

7.1.6.2. Àrees de la instal·lació 

A més a més dels diferents edificis, existeixen altres zones dins de les instal·lacions 
descrites en la següent taula (Taula 7.4). 

Zones Descripció Superfície (m2) 

Parc de tancs 
Està ubicat a la zona central de la parcel·la entre les naus 
de matèries primeres i productes finals. Allà s'hi troben dos 
tancs d'emmagatzematge de colorants i l'atomitzador. 

294 

Magatzem de 
residus 

Està situat a la part més allunyada de la parcel·la respecte 
l'entrada de vehicles a la parcel·la, entre les dues naus i al 
costat del parc de tancs. És la zona on s'ubiquen els 
residus procedents de les reaccions de producció i està 
formada per dos contenidors, un per a residus salins i un 
altre per a residus d'anilines. 

50 

Sala de calderes 
de vapor 

Situada dins la nau de productes acabats. Dins hi ha 2 
calderes de vapor. Una de marca Linde amb potència 
calorífica de 750.000 Kcal/h i l'altra és de marca Field amb 
una potència de 1.350.000 Kcal/h. Les 2 estan 
alimentades amb gas natural. 

55,7 

Taula 7.3. Característiques dels edificis existents a la parcel·la de l'empresa.  

Taula 7.4. Descripció de les diferents àrees de la instal·lació.  
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7.1.7. Activitats a la instal·lació 

L'activitat principal de la planta és la fabricació de colorants, que són subministrats a altres 
indústries, la més important de les quals és la tèxtil. Es tracta, per tant de fabricació de 
productes químics bàsics, que segons el Codi català d'activitats econòmiques és una 
activitat pertanyent al grup 201: Fabricació de productes químics bàsics, compostos 
nitrogenats, fertilitzants i cautxú. 

En general, es desenvolupen les activitats que es mostren en la següent taula (Taula 7.5). 

Edifici Planta Activitat 

Nau de 
matèries 
primeres 

Planta baixa 

• Laboratori R+D  

• Producció 

• Magatzem de matèries primeres 

• Vestidors 

Planta primera 

• Oficines 

• Cuina 

• Menjador 

Nau de 
productes 
acabats 

Planta baixa 

• Envasat 

• Taller 

• Sala de calderes 

• Magatzem de productes finals 

• Sala de generadors 

• Sala d'aigües 

• Recepció 

• Centre de control i comandament 

Planta primera  • Oficines  

7.1.8. Caracterització de substàncies i accidents 

7.1.8.1. Material Safety Data Sheet de les substàncies presents 

Per a saber si una substància és perillosa, existeixen els Material Safety Data Sheet 
(MSDS) de tots els compostos químics on es descriuen les característiques principals i els 
riscos inherents de cadascuna d'elles. Aquestes MSDS es poden trobar a l'Annex B. 

Taula 7.5. Característiques dels edificis existents a la parcel·la de l'empresa.  
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Material Safety Data Sheet (MSDS). Les diferents substàncies perilloses presents en la 
instal·lació es recullen en la taula següent (Taula 7.6). 

Substàncies perilloses presents 

Substància Inflamable Explosiva Tòxica Corrosiva 

Àcid clorhídric NO NO SÍ SÍ 

Anilina SÍ SÍ SÍ SÍ 

Aigua NO NO NO NO 

Compostos 
azoics 

SÍ NO NO 
NO 

Fenol SÍ NO SÍ SÍ 

Hidròxid de sodi NO NO NO SÍ 

Nitrit de sodi NO NO SÍ SÍ 

Residus SÍ SÍ NO SÍ 

Sal de diazoni* NO NO NO NO 

Urea NO NO NO SÍ 

7.1.9. Accidents considerats 

Els diferents escenaris que s'han considerat com a possibles dins de l'empresa, segons les 
característiques de les substàncies, són els següents: 

7.1.9.1. Incendi de bassal (pool-fire) 

Es produeix quan un líquid entra en ignició, cremant-se [3]. Tot i això, s'ha de tenir en 
compte que són els vapors originats els que, en mesclar-se amb l'aire, poden crear la 
combustió. Per a crear-se la combustió, aquests vapors han d'estar entre els límits 
d'inflamabilitat. Té un radi d'abast menor que altres possibles accidents. 

7.1.9.2. Bola de foc (BLEVE) 

Les boles de foc són originades per la formació d'un núvol de vapor, mescla entre aire i 
combustible, procedint d'una fuga d'un dipòsit. Un cop ascendeix, si el núvol troba una font 
d'ignició propera a l'origen de la fuga, es produeix la bola de foc. 

Taula 7.6. Naturalesa dels accidents possibles de les diferents substàncies presents.  
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Les explosions de tipus BLEVE són un cas particular de bola de foc i un dels pitjors 
accidents que poden ocórrer. Es produeix quan una flama produeix un sobreescalfament i 
despressurització sobtada d'un dipòsit que conté líquid inflamable a pressió [4]. 

Aleshores, es produeix una explosió i el líquid, que no ha tingut temps d'evaporar-se 
arrastrat per part de vapor, entrant en immediata ebullició, generant-se la bola de foc 
BLEVE. 

7.1.9.3. Explosió 

És l'alliberació sobtada d'energia que a la vegada genera una ona de pressió que es 
desplaça allunyant-se de la font mentre es va dissipant energia [5]. Aquesta alliberació ha 
de ser suficientment ràpida i concentrada per a que la ona generada sigui audible. 

En funció de com progressa la ona de pressió, les explosions es poden classificar en 
detonacions o deflagracions. 

Una detonació [6] és una explosió amb velocitat i pressió supersòniques. En aquest, el 
front de flames i pressió van juntes, assolint la ona de pressió el seu punt màxim al principi. 

Una deflagració [7] és una combustió subsònica en la que el front de pressió va a velocitat 
inferior a la del so. En aquest cas, el front de flames va per darrere del de pressió, assolint 
la ona de pressió el seu punt màxim al final. 

7.1.9.4. Dispersió de núvol tòxic 

Un núvol és el conjunt de vapors tòxics i/o inflamables que tenen origen en la fuga d'un gas 
o líquids amb tendència a evaporar-se [8].  

7.2. Anàlisi de risc 

Amb la informació de l'apartat 7.1 i un detallat anàlisi de risc dels accidents que pot haver, 
es podrà realitzar l'ajustament de la seguretat i l'elaboració del PAU. Per això, el següent 
pas és realitzar l'estudi de riscos inherents de l'empresa. 
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7.2.1. Riscos interns 

7.2.1.1. Risc d'incendi 

7.2.1.1.1 Categorització d'accidents 

Per a saber quins accidents relacionats amb la inflamació de substàncies poden ocórrer 
dins la planta, s'ha procedit a fer una avaluació dels possibles accidents segons les 
substàncies presents dins de l'empresa. 

Per a això, s'han calculat les zones d'intervenció i d'alerta, tal i com es descriu a l'Annex C. 
Càlculs. 
S'ha utilitzat la fórmula de càlcul de radiació tèrmica en incendis de bassal (eq.1), tal i com 
s’especifica per l’anàlisi de risc en instal·lacions industrials [9]: 

 

Q: Intensitat de radiació a una distància determinada (kW/m2) 
τ: Coeficient de transmissió atmosfèrica (adimensional) 
F: Factor geomètric de visió o factor de vista o factor de forma (adimensional) 
E: Intensitat mitja de radiació de la flama (kW/m2) 

Els accidents que s'han considerat es troben agrupats a la Taula 7.7, amb les zones 
d'intervenció i alerta calculades. 

Núm Accidents Naturalesa 
del dany ZI (m) ZA (m) Categoria 

d'accident 

AC01 

Incendi de líquid vessat en 
la cubeta del parc de tancs 

per fuga del tanc de 
colorants líquids. 

Radiació < 4,3 < 6,2 Categoria 1 

AC02 Incendi de líquid vessat per 
ruptura del reactor principal. Radiació < 6 < 7,6 Categoria 1 

AC03 
Incendi de líquid vessat per 

ruptura del reactor 
secundari. 

Radiació < 3,7 < 4,9 Categoria 1 

AC04 

Incendi de líquid vessat en el 
magatzem de matèries 

primeres por ruptura d'un 
bidó d'amines. 

Radiació < 2,1 < 3,5 Categoria 1 

Taula 7.7. Accidents d'incendi identificats. 

(eq.1) 
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Núm Accidents Naturalesa 
del dany ZI (m) ZA (m) Categoria 

d'accident 

AC05 

Incendi de líquid vessat en el 
magatzem de matèries 

primeres por ruptura d'un 
bidó de fenol.  

Radiació < 3,1 < 4,9 Categoria 1 

AC06 

Incendi de líquid vessat en el 
magatzem de productes 
acabats por ruptura d'un 

bidó de colorants 

Radiació < 1,3 < 3,2 Categoria 1 

Nota: en aquesta taula, les zones objecte de planificació, Zona d'Intervenció (ZI) i Zona d'Alerta (ZA) 
es consideren a partir del límit de bassal. En el cas concret de les cubetes, s'estudiaran les distàncies 
a partir del límit de la pròpia cubeta. 

El plànol de les Zones d'Intervenció i Alerta dels incendis es pot veure a l'Annex G. Plànols. 
Plànol 06. Zones d'Intervenció i Alerta en cas d'incendi. 

7.2.1.1.2 Càlcul del risc intrínsec: sectorització 

Segons la distribució de les substàncies i les característiques d'aquestes, l'empresa s'ha 
sectoritzat per tal de fer front al risc d'incendi a cada zona de la nau industrial. Els diferents 
sectors i àrees de l'empresa es mostren en la següent taula. La càrrega de foc de cada 
sector calculada i el risc d'incendi associat a cada sector es mostra a la Taula 7.8. 

Sector d'incendi Càrrega de foc ponderada (Qs) Nivell de Risc Intrínsec 

Sector 1 820 Mcal/m2 NIVELL ALT (6) 

Sector 2 204 Mcal/m2 NIVELL MIG (3) 

Sector 3 858 Mcal/m2 NIVELL ALT (6) 

Sector 4 72 Mcal/m2 NIVELL BAIX (1) 

Sector 5 216 Mcal/m2 NIVELL MIG (3) 

Sector 6 96 Mcal/m2 NIVELL BAIX (1) 

Sector 7 2.158 Mcal/m2 NIVELL ALT (7) 

Sector 8 216 Mcal/m2 NIVELL MIG (3) 

Sector 9 72 Mcal/m2 NIVELL BAIX (1) 

Sector 10 108 Mcal/m2 NIVELL BAIX (2) 

Sector 11 48 Mcal/m2 NIVELL BAIX (1) 

Sector 12 216 Mcal/m2 NIVELL MIG (3) 

Àrea 1 55 Mcal/m2 NIVELL BAIX (1) 

Taula 7.8. Risc íntrinsec per sectors i càrrega de foc. 
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Sector d'incendi Càrrega de foc ponderada (Qs) Nivell de Risc Intrínsec 

Àrea 2 3.500 Mcal/m2 NIVELL ALT (8) 

Àrea 3 72 Mcal/m2 NIVELL BAIX (1) 

Àrea 4 72 Mcal/m2 NIVELL BAIX (1) 

Àrea 5 72 Mcal/m2 NIVELL BAIX (1) 

Els càlculs de la càrrega de foc es poden trobar a l'Annex C. Càlculs. 

Per trobar el nivell de risc intrínsec del nostre establiment industrial es mesura primer el risc 
intrínsec de cada edifici, a través de la següent expressió (eq.2): 

 

On: 

Qe = densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l'edifici, en Mcal/m2 

Qsi = densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cadascun dels sectors o àrees 
d'incendi que composen l'edifici, en Mcal/m2 

Ai = superfície construïda de cadascun dels sectors o àrees d'incendi que composen 
l'edifici, en Mcal/m2 

Aleshores, realitzem el càlcul del risc intrínsec de cada edifici: 

Nau matèries primeres (Taula 7.9) 

Sector d'incendi Càrrega de foc 
ponderada (Qsi) 

Superfície (Ai) Càrrega de foc total 

(Qe·Ai) 

Sector 1 820 Mcal/m2 300 m2 246.000 

Sector 2 204 Mcal/m2 180 m2 36.720 

Sector 3 858 Mcal/m2 282 m2 241.956 

Sector 4 72 Mcal/m2 102 m2 7.344 

Sector 5 216 Mcal/m2 180 m2 38.880 

Sector 6 96 Mcal/m2 180 m2 17.280 

TOTAL  1.224 m2 588.180 

Taula 7.9. Càrrega de foc per sectors i total de la nau de matèries primeres. 

(eq.2) 
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Per tant: 

 

Nivell de risc intrínsec: NIVELL MIG – 5 

Nau productes acabats (Taula 7.10) 

Sector d'incendi Càrrega de foc 
ponderada (Qsi) 

Superfície (Ai) Càrrega de foc total 

(Qe·Ai) 

Sector 7 2.158 Mcal/m2 500 m2 1.079.000 

Sector 8 216 Mcal/m2 180 m2 38.880 

Sector 9 72 Mcal/m2 56 m2 4.032 

Sector 10 108 Mcal/m2 28 m2 3.024 

Sector 11 48 Mcal/m2 60 m2 2.880 

Sector 12 216 Mcal/m2 180 m2 38.8880 

TOTAL  1.004 m2 1.166.696 

Per tant: 

 

Nivell de risc intrínsec: NIVELL ALT - 6 

Per últim, es calcula amb la següent expressió (eq.3), la càrrega de foc total de 
l'establiment: 

 

On: 

QE = densitat de càrrega de foc de cada edifici en Mcal/m2 

Taula 7.10. Càrrega de foc per sectors i total de la nau de productes acabats. 

(eq.3) 
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Aei = superfície construïda de cada edifici, en m2 

Per tant, realitzant el càlcul: 

 

El nivell de risc intrínsec de l'establiment industrial és MIG-5. 

Per a veure la distribució dels sectors d'incendi de la planta es pot anar a l'Annex G. Plànol 
05. Sectors d'incendi. 

7.2.1.2. Risc d'explosió 

L'única substància explosiva que es troba a la nau és l'anilina. El càlcul de les Zones 
d'Intervenció i d'Alerta s'han realitzat mitjançant el mètode TNT [10] i es poden veure a 
l'Annex C. Càlculs. A continuació es mostra l'accident per explosió considerat (Taula 7.11). 

Núm Accidents Naturalesa 
del dany ZI (m) ZA (m) Categoria 

d'accident 

AC07 
Explosió d'anilina al 

magatzem de matèries 
primeres. 

Sobrepressió < 143 < 298 Categoria 3 

D’altra banda, es podran produir explosions en cas de fallada d’alguna màquina. En el cas 
de l’empresa només s’ha considerat l’explosió dels reactors químics, degut a que és l’únic 
equip que podrà suposar un risc suficient en cas de fallada. 

Per a l’estudi de la fallada del reactor, s’ha realitzat un arbre de fallades (Figura 7.7), amb 
les dades de probabilitat corresponents [11]. 

Taula 7.11. Accidents d'explosió considerats. 
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7.2.1.3. Risc de fuita 

7.2.1.3.1 Avaluació d'accidents 

En general, en les empreses s'ha de realitzar un anàlisi d'accidents que poden succeir 
relacionats amb la fuita de substàncies tòxiques. No obstant això, la quantitat d'aquestes 
substàncies ha de ser suficientment gran per a que tingui un risc alt i es puguin formar 
núvols tòxics en grans quantitats que puguin constituir una amenaça per a les persones i el 
medi ambient. 

En el cas de l'empresa, si realitzéssim aquest càlcul obtindríem uns valors de concentració 
de substància tòxica en el núvol molt baixos i no obtindríem resultats significatius pel que fa 
a la distància de zona d'intervenció i zona d'alerta. 

Això és degut a que les substàncies que poden formar un núvol tòxic són l'àcid clorhídric i el 
fenol i aquests estan en unes quantitats bastant controlades i no esdevindran suficients per 
a arribar a concentracions letals per les persones i, d'altra banda, no es troben substàncies 

Figura  7.7. Arbre de fallades en cas d’explosió d’un reactor.  
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en estat gasós dins del magatzem, per la qual cosa les fugues haurien de ser líquides i 
després evaporar-se. 

Per això, l'estudi del risc de fuita es centrarà en un estudi qualitatiu dels possibles accidents 
que poden tenir lloc. Per veure el criteri de valoració qualitativa dels riscos, anar a l'Annex 
D. Valoració qualitativa dels riscos. 

La fuita de substàncies líquides sí comportarà un risc més elevat per a l'empresa, ja que la 
majoria de substàncies es troben en aquest estat. Per veure la valoració dels riscos de 
fuita, veure Taula 7.12. 

Riscos de fuita 

Definició Probabilitat Severitat Risc 

Vessament de productes sòlids Mitja Baixa BAIX 

Vessament de substàncies líquides Mitja Mitja MIG 

Des de les característiques dels processos de producció, la quantitat i la diversitat de les 
substàncies líquides emprades, la distribució física de magatzems, zona de fabricació, 
laboratoris, etc, s'han classificat els vessaments líquids de la següent manera (Taula 7.13): 

Classificació Definició Casos de vessaments 

Vessament 
petit 

(puntual). 

Pot ser controlat i dominat de 
forma senzilla i ràpida. 

• Fluxos de gotes continuats en 
vàlvules, juntes i bombes. 

• Sobreseïment de bidons, per 
sobreompliment, de curta duració i 
escassa quantitat. 

• Ruptura o bolcada de bidons petits. 

Vessament 
mitjà 

(controlable)
. 

Hi ha mitjans per a detenir el 
vessament o aquest és limitat. 

• Ruptura de bidons grans. 

• Ruptura controlable de conduccions. 

• Sobreseïment de tancs per tub 
airejat. 

• Sobreseïment de bidons, per 
sobreompliment, de llarga duració. 

• Descàrregues no previstes, però 
controlables dels reactors. 

Taula 7.12. Riscos de fuita existents. 

Taula 7.13. Classificació dels vessaments líquids. 
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Classificació Definició Casos de vessaments 

Gran 
vessament. 

Hi ha dificultat en detenir el 
vessament 

• Col·lapse de tancs. 

• Ruptura incontrolable de 
conduccions. 

• Descàrrega incontrolada de 
reactors. 

 

7.2.1.4. Altres riscos 

Per veure els altres riscos considerats, Taula 7.14. 

Altres riscos interns 

Tipus Probabilitat Severitat Risc 

Amenaça de Bomba Baixa Alta MIG 

Fallada general de subministraments Baixa Alta MIG 

Disturbis (vandalisme, robatoris, etc.) Baixa Alta MIG 

7.2.2. Riscos laborals 

A partir de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
s'identifiquen els principals riscos laborals associats a l'activitat de l'empresa (veure Taula 
7.15). 

Definició Probabilitat Severitat Risc 

Caigudes de persones a diferent nivell Mitja Baixa BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell Baixa Mitja BAIX 

Caiguda d'objectes per manipulació Baixa Mitja BAIX 

Cops contra objectes Baixa Baixa BAIX 

Atrapades Baixa Mitja BAIX 

Contacte elèctric Baixa Alta MIG 

Taula 7.14. Valoració qualitativa d'altres tipus de riscos interns a l'empresa. 

Taula 7.15. Valoració qualitativa dels riscos laborals de l'empresa. 
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Definició Probabilitat Severitat Risc 

Contacte tèrmic Baixa Alta MIG 

Inhalació o ingestió de substàncies nocives Mitja Alta MIG 

Contacte amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 

Mitja Alta MIG 

Atropellament per vehicles Baixa Alta MIG 

7.2.3. Riscos externs 

El municipi de Santa Perpètua de Mogoda, on estan situades les instal·lacions de 
l'empresa., està obligat a la elaboració dels Plans d’Actuació Municipal (PAM) i Plans 
Bàsics d'Emergència (PBEM) següents: 

- PAM INUNCAT   -     PAM NEUCAT 
- PAM TRANSCAT   -     PAM SISMICAT 
- PBEM PROCICAT   -     PAM PLASEQCAT 
- PAM RADCAT    -     PBEM PROCICAT FERROCARRIL 

La possible afectació en l’emplaçament de l'empresa per riscos externs s’estudia a partir 
dels riscos descrits i identificats en el Mapa de Protecció Civil de la Generalitat de 
Catalunya.  
L’avaluació de la possible afectació d’aquests riscos sobre la instal·lació es mostra en les 
següents taules (Taula 7.16, Taula 7.17, Taula 7.18, Taula 7.19, Taula 7.20, Taula 7.21, 
Taula 7.22) i les imatges estan extretes del web http://taure.icc.cat/pcivil/map.jsp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://taure.icc.cat/pcivil/map.jsp
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Risc químic en establiments industrials 

Explicació 

L'empresa es troba en Zona d'Alerta. Les empreses de risc alt més 
properes són: 

- Pinturas Hempel, SA (2,3 Km) 

- Barnastock, SA  (2,6 Km) 

- Industrias Químicas del Vallès, SA (2,9 Km) 

Avaluació 

Probabilitat Mitja 

Severitat Baixa 

Risc BAIX 

 

 

Taula 7.16. Risc químic extern. 
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Risc químic en el transport de mercaderies perilloses 

Explicació 

Existeix una via de circulació important de mercaderies perilloses per 
ferrocarril a 3,1 km de la instal·lació.  

Existeix una via de circulació molt important de mercaderies 
perilloses per carreter a 1,3 km de la instal·lació. 

Avaluació 
No existeix risc químic en el transport de mercaderies perilloses 
donat que la instal·lació de l'empresa es troba a més de 500 m de 
distàncies de les vies de transport de mercaderies perilloses.  

 

 

Taula 7.17. Risc químic en el transport de mercaderies perilloses. 
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Risc per proximitat a un gasoducte, oleoducte o etiloducte 

Explicació 

La instal·lació pertany a un municipi amb gasoducte operatiu. 

La instal·lació pertany a un municipi amb oleoducte operatiu. 

No hi ha etiloductes dins del municipi. 

Avaluació 

Probabilitat Mitja 

Severitat Baixa 

Risc BAIX 
 

Risc per proximitat a instal·lacions radioactives 

Explicació 

Existeixen les següents instal·lacions radioactives dins del municipi 
de Santa Perpètua de Mogoda (distància respecte l'empresa): 

- Harlan Laboratories SA, indústria de 3ª categoría (4,4 Km) 

- Montesa Honda SA, indústria de 3ª categoría (1,5 Km) 

Avaluació 
No existeix risc per proximitat a instal·lacions radioactives 
donat que la instal·lació de l'empresa es troba a més de 500 m de 
distància d'aquestes.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 7.18. Risc químic extern per proximitat a un gasoducte, oleoducte o etiloducte. 

Taula 7.19. Risc per proximitat a instal·lacions radioactives. 
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Risc per nevades 

Explicació 
La planta està situada a 100 m d'una via prioritzada, la C-57, i a 1 km 
d'una subestació elèctrica. 

Avaluació 

Probabilitat Baixa 

Severitat Mitja 

Risc BAIX 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 7.20. Risc per nevades. 
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Risc per inundacions 

Explicació 

Les instal·lacions no es troben dins de cap zona potencialment inundable, 
ni de període de retorn T50, T100 ni T500.  

- Distància a Zones potencialment Inundables: 1,3 Km  

- Distància a Zones Inundables T50, T100 y T500: 650 m  

Avaluació 
No existeix risc per inundacions donat que la instal·lació de l'empresa 
no es troba en una zona inundable ni potencialment inundable.  

 

 

 
 

Taula 7.21. Risc per inundacions. 
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Risc sísmic 

Explicació 

Avaluació de la perillositat sísmica Nivell d'intensitat màxima 
esperable VI-VII. 

Avaluació de la vulnerabilitat sísmica  Nivell B-C, any de 
construcció de l'edifici 2014. 

Avaluació 

Probabilitat Mig 

Severitat Mig 

Risc MIG 
 
Així doncs, els riscos externs que poden afectar les instal·lacions de l'empresa es 
resumeixen en la següent Taula 7.23. 

Risc exterior Nivell de risc 

Risc químic en establiments industrials BAIX 

Risc per proximitat a un gasoducte, oleoducte o etiloducte BAIX 

Risc per nevades BAIX 

Risc sísmic  MIG 

7.3. Ajustament de la seguretat 

7.3.1. Anàlisi SEVESO 

En aquest primer pas s'haurà de consultar la normativa d'accidents greus i, a continuació, 
comprovar si, degut a les substàncies que gestiona l'empresa i la quantitat present 
d'aquestes és suficient per a classificar l'empresa com a SEVESO. 

Per això, s'observaran les taules de substàncies i es buscaran les que gestiona l'empresa i 
s'observarà si, amb la quantitat màxima que existeix de la substància simultàniament en un 
dia, es tracta d'una empresa afectada per la normativa d'accidents greus. Només que una 
substància es trobi dins dels llindars, ja es considerarà que l'empresa està afectada per la 
normativa SEVESO. 

Taula 7.22. Risc sísmic. 

Taula 7.23. Resum dels riscos exteriors que afecten a l'empresa. 
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A continuació s'adjunta una taula amb les diferents substàncies de l'empresa, els llindars 
definits per la normativa SEVESO (Directiva 2012/18/UE i Reglament 1272/2008) i la 
quantitat que es troba a l'empresa en un dia simultàniament (Taula 7.24). 

Substància Llindar inferior Llindar Superior Quantitat màxima 

Àcid clorhídric 25.000 kg 250.000 kg 229 kg 

Anilina 50.000 kg 200.000 kg 5.606 kg 

Compostos azoics 50.000 kg 200.000 kg 53.140 kg 

Fenol 50.000 kg 200.000 kg 5.540 kg 

Nitrit de sodi 10.000 kg 50.000 kg 2.508 kg 

Sal de diazoni 50.000 kg 200.000 kg 85.611 kg 

Urea 50.000 kg 200.000 kg 2.345 kg 

Per tant, podem veure que la quantitat de colorants supera el llindar inferior i l'empresa 
estarà afectada per la normativa d'accidents greus. 

Així doncs, només quedaria estudiar els diferents apartats de la normativa SEVESO i 
aplicar-los a l'empresa per complir-la degudament. 

7.3.2. Anàlisi de Protecció Contra incendi 

7.3.2.1. Marc legal 

La normativa d’aplicació per l’establiment industrial és la següent: 

• Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI), 
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre. 

• Reial Decret 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

• Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendis, dins del Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). 

Taula 7.24. Quantitats màximes presents de cada substància en un mateix dia. 
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• Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència en front del foc. 

• Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI). 

• Reial Decret 1070/2012, de 13 de juliol, pel que s'aprova el Pla estatal de protecció 
civil en front del risc químic 

• Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

7.3.2.2. Mitjans d'extinció d'incendis 

A partir de les directrius marcades tant pel Reglament de Seguretat Contra Incendis en 
Establiments Industrials (RSCIEI) i en base a l’anàlisi efectuat de l’edifici, la conclusió que 
s’extreu és que les mesures bàsiques contra incendis a adoptar en l’edifici objecte d’estudi 
són les següents, segons el sector d’incendi en què ens trobem. 

7.3.2.2.1 Sistema d’abastament d’aigua 

La present instal·lació té la necessitat de donar servei als següents sistemes de lluita contra 
incendis: 

- Xarxa de boques d’incendi equipades (BIE) 
- Xarxa d’hidrants exteriors 
- Xarxa de ruixadors automàtics 

El sistema d'abastament d'aigua es troba a la sala d’aigües i constarà d'un dipòsit amb les 
característiques (Taula 7.25): 

Característica Paràmetre de funcionament 

Cabal 750 l/min 

Autonomia 60 min 

 

 

Taula 7.25. Risc químic extern. 
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7.3.2.2.2 Extintors portàtils d’incendi 

S'haurà de disposar d’extintors i carros extintors portàtils distribuïts per tots els sectors en 
llocs visibles i de fàcil accés, de tal forma que poden ser utilitzats de forma ràpida. Han 
d’estar col·locats en número suficient i convenientment distribuïts, de forma que qualsevol 
origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres. 

Per a cada substància inflamable, hi ha agents extintors que podran extingir correctament 
l'incendi provocat per aquestes matèries i d'altres agents extintors que no seran 
compatibles per a extingir els incendis. Per això, s'ha realitzat un estudi de les zones 
compatibles amb agents extintors a la nau. 

Per començar, s'han consultat les MSDS de cada substància present a la nau i s'ha 
realitzat una taula (Taula 7.26) amb la relació d'agents extintors compatibles amb cada 
substància. 

Substància Agent extintor compatible Agent extintor incompatible 

Àcid clorhídric Pols ABC, Aigua CO2 

Anilina Pols ABC Aigua, CO2 

Compostos azoics Pols ABC, Aigua, CO2 - 

Fenol Aigua, CO2 Pols ABC 

Hidròxid de sodi Pols ABC, Aigua, CO2  

Nitrit de sodi Aigua Pols ABC, CO2 

Sal de diazoni Pols ABC, Aigua, CO2  

Urea Pols ABC Aigua 

A continuació, s'ha dibuixat un plànol amb les zones que requereixen cada tipus d'agent 
extintor. El plànol de les zones compatibles amb els agents extintors es pot veure a l'Annex 
G. Plànol 07. Zones compatibles amb certs agents extintors. 

Aleshores, els extintors instal·lats en l’establiment dependran del tipus de substàncies que 
puguin extingir i seran els següents: 

- 43 extintors Pols polivalent, amb eficàcia mínima 21A-113B 
- 8 extintors d'Aigua en pols amb eficàcia mínima 21A-183B-C 
- 1 extintor Anhídrid carbònic, CO2, amb eficàcia mínima 89B (per a quadres 

elèctrics). 

Taula 7.26. Relació de compatibilitat d'agents extintors i substàncies. 
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La ubicació serà la adient, segons els Plànols de zona d'intervenció i alerta i de 
compatibilitat d'agents extintors, afegit al compliment del radi màxim de 15 metres. 
Els extintors són sotmesos a les operacions de manteniment i control de funcionament 
establertes en el RIPCI i són senyalitzats degudament amb el compliment de la 
normativa. 

La distribució dels extintors presents a les instal·lacions es pot veure al l'Annex G. Plànol 
08. Extintors i BIEs. 
 

7.3.2.2.3 Boques d'Incendi Equipades (BIEs) 

El sector 7 ha de disposar de BIEs de 25 mm amb presa addicional de 45 mm, col·locades 
en llocs adequats i fàcilment accessibles, totes correctament senyalitzades i amb temps 
d'autonomia de 60 minuts. Estaran allotjades dins l'interior d'un armari de xapa metàl·lica, 
porta metàl·lica, equipada amb tancament de seguretat, mànega de 20 m i certificades per 
AENOR. 

A més a més, tot i que no és d'obligat compliment, es col·locaran BIEs al Sector 1, que és 
de risc intrínsec alt, per tal d'assegurar hi ha mitjans suficients per apagar un incendi en cas 
de necessitat. 

La separació màxima entre cada BIE no pot superar en cap cas els 50 m i la distància des 
de qualsevol punt del sector fins la BIE més propera no supera els 25 m. 

La distribució de les BIEs presents a les instal·lacions es pot veure a l'Annex G. Plànol 08. 
Extintors i BIEs. 
 

7.3.2.2.4 Sistemes d’hidrants exteriors en via pública 

Amb la finalitat de complimentar el Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, el qual en l’apartat 5 del seu 
Apèndix I, indica la col·locació d’un sistema d’hidrants en via pública amb les següents 
característiques: 

• Els hidrants s’emplaçaran en via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de 
rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

• Els hidrants hauran d’estar a una distància màxima de 200 metres entre ells.  
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• Els hidrants se sotmetran a les prescripcions tècniques establertes pel Reglament 
d’instal·lació de protecció contra incendis, aprovat pel Reial Decret 1942/1993, de 5 
de novembre i disposicions complementàries. 

En total, s'han col·locat 5 hidrants en via pública. 

Aquest sistema d’hidrants s'haurà tal i com es mostra l'Annex G. Plànol 01. Emplaçament. 

7.3.2.3. Senyalització i detecció d'emergències 

Els diferents sistemes de senyalització i detecció d'emergències es troben a la Taula 7.27. 

Senyalització i detecció d'emergències 

Element Descripció Situació 

Enllumenat 
d'emergència 

Les llums d'emergència tenen, totes elles, 
característiques de llum de fluorescència, 1 hora 
d'autonomia, 300 lúmens de flux lluminós per a 
una cobertura de 60 m2 i han d'estar ubicades 
en la part superior de totes les portes d'entrada-
sortida. El tipus de subministrament de les llums 
d'emergència és mitjançant bateries 
independents. 

Actualment ja es disposa 
d'aquest sistema d'enllumenat 
d'emergència. 

Sistemes de 
detecció 

automàtica 

Sistemes de detecció automàtica de fum i calor 
que permetin detectar automàticament una 
emergència a la nau. 

Actualment ja es disposa dels 
sistemes de detecció 
automàtica. 

Megafonia 
Sistema de megafonia instal·lat en tota la nau 
amb connexió al Centre de control i 
comandament. 

Actualment ja es disposa del 
sistema de megafonia. 

Plànols vostè 
està aquí i 

cartells 
d'emergència 

La planta ha de disposar de cartells 
fotoluminescents que senyalitzen la situació de 
les sortides d'emergència i plànols vostè està 
aquí que indiquen informació de la ubicació dins 
la planta i del recorregut a seguir en cas 
d'evacuació. 

Hauran de dissenyar-se i 
instal·larse 16 plànols "vostè 
està aquí" plastificats amb 
senyalització fotoluminescent 
segons UNE 23035. 

Polsadors i 
sirenes 

d'alarma 

S'hauran d'instal·lar polsadors d'alarma a tots 
els sectors d'incendi de la nau. 

Hauran d'instal·lar-se 25 
polsadors d'alarma complint 
amb el RSCIEI (25 m). 

Taula 7.27. Sistemes de senyalització i detecció d'emergències. 
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7.3.2.4. Sistema de control i extracció de fums 

Segons el RSCIEI, cap sector haurà de tenir un sistema de control i extracció de fums. No 
obstant això, s'implantaran, en els sectors, 1, 3 i 7, amb risc intrínsec alt, els sistemes de 
control i extracció de fums d'acord amb la normativa UNE 2358:2004. 

Pertany a l'empresa la responsabilitat de contractar un tècnic per a realitzar el disseny del 
sistema de control i extracció de fums més adequat. 

La resta de sectors ventilaran els fums a través de ventilació natural. 

7.3.3. Elaboració del PAU 

A través de les diferents legislacions i del Decret 82/2010, s'haurà de realitzar un Pla 
d'Autoprotecció i homologar-lo degudament. 

El procés a seguir serà el següent: 

- Contractació d'un tècnic redactor competent de PAU 

- Elaboració del PAU 

- Període d'al·legacions i modificacions 

- Introducció al registre HERMES 

- Homologació del PAU per part de la Direcció General de Protecció Civil 

7.4. Ampliació i millora de la seguretat 

7.4.1. Implementació de mesures addicionals 

En aquest apartat es procedirà a facilitar més eines de previsió i protecció contra incendis. 
La metodologia consistirà en realitzar unes reunions entre els dirigents de l'empresa i els 
tècnics en matèria de protecció contra incendis per tal de decidir quins seran els mitjans 
que faria falta adquirir per tal d'assegurar una millor protecció contra emergències. 

Alguns exemples d'aquestes eines podrien ser: 

- Cotxes apagafocs 

- Càmeres de videovigilància. 



Pág. 66  Memòria 

 

- Cortines de control de fums. 

- Portes tallafocs. 

- Sistemes d'extinció diversos: difusors, escumes,... 

- Equips de respiració autònoma botella 7 litres a 200 atm. 

- Equips de respiració d'evacuació botella 2 litres a 300 atm. 

- Vestits de bomber amb casc. 

- Vestits de protecció ignífugs. 

- Vestits d'emergència química. 

- Dutxes d'emergència. 

- Rentaulls. 

- Mantes apagafocs. 

7.4.2. Renovació i ampliació dels mitjans 

D'altra banda, s'haurà d'estudiar la possibilitat d'aplicar més i millors mitjans d'extinció 
d'incendis allà on es considerin zones crítiques de produir-se una emergència, així com 
renovar la tecnologia actual amb els materials i tecnologia més avançats. 

Algunes de les mesures possibles a implementar seran: 

- Compra de bombes i vàlvules per a totes les canonades, per tal d'assegurar que no 
es produeixi la fallada del subministrament d'aigua en cas de necessitat. 

- Instal·lació de xarxa de ruixadors als sectors amb risc alt d'incendi. 

- Adquisició d'un nou dipòsit de subministrament d'aigua, en cas de fallada del 
principal. 

- Renovació dels equips de producció tals com reactors, tancs i dipòsits per tal de 
millorar la garantia de duració i fallada dels mateixos 

- Aplicar tota la normativa als sistemes nous i els existents per tal de garantir la 
qualitat de tots els sistemes de seguretat presents. 
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Per a aquestes mesures, l'empresa s'haurà d'encarregar de contractar els tècnics 
competents en cada matèria i implementar els sistemes que s'estimin oportuns en l'estudi 
realitzat. 

7.4.3. Centre de control i comandament 

7.4.3.1. Ubicació 

7.4.3.1.1 Emergències internes 

El Centre de control i comandament es troba a la recepció, en una sala equipada per a 
gestionar correctament tots els incidents que puguin ocórrer a l'empresa. 

La ubicació de la sala es pot veure a l'Annex G. Plànol 10. Centre de Control i 
Comandament. 

7.4.3.1.2 Emergències locals 

En cas que l'empresa hagi hagut d'evacuar i sigui necessària l'actuació de l'ajuda externa, 
la rebuda d'aquesta i el Centre de control i comandament estarà situat a l'exterior de la 
parcel·la de l'empresa, just a l'entrada principal de la mateixa. 

Per a veure el punt de rebuda d'ajuda externa i del Centre de control i comandament local, 
veure l'Annex G. Plànol 02. Emplaçament. 

7.4.3.1.3 Emergències superiors 

En aquelles emergències que es requereixi de la intervenció d'equips governamentals, ja 
siguin autonòmics o estatals, el Centre de control i comandament de l'empresa s'ubicarà 
allà on les autoritats creguin convenient que se situï, seguint al peu de la lletra les 
instruccions que es rebin per part d'aquestes. 

7.4.3.2. Composició 

El Centre de control i comandament està dividit en vàries zones habilitades per a que tots 
els integrants del mateix puguin realitzar el seu treball. Aquestes zones són les següents: 

- Zona d'identificació d'accidents: aquí es on es troba un quadre amb el plànol de la 
planta i la distribució dels diferents elements de detecció i alerta. Cadascun 
d'aquests elements (detectors, polsadors, sirenes) es tradueixen en petits punts 
lumínics. Si algun d'aquests s'encén en el quadre, vol dir que s'ha activat i, per tant, 
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hi ha un accident. És feina del Cap d'emergència estar pendent del quadre 
d'identificació d'accidents. 

- Zona de recepció d'imatges: és una sala dins del Centre de control amb totes les 
pantalles necessàries per a veure les imatges que estan gravant les càmeres de 
videovigilància. És feina del Responsable d'alerta i recursos estar pendent de les 
pantalles d'aquesta zona. 

- Zona de recepció d’imatges: és una sala d'ordinadors i telèfons on el Responsable 
d'alarma i comunicacions estarà pendent de totes les notícies provinents de 
l'exterior i haurà d'utilitzar els telèfons tant per comunicar-se amb l'exterior com per 
fer comunicacions a dins de l'empresa. També existeix uns micròfons connectats a 
la megafonia per a donar les ordres necessàries als treballadors i equips 
d'emergència. 

- Sala de reunions: és la sala amb taula, cadires, un ordinador per a realitzar 
videoconferències i telèfons per a la comunicació. Aquí és on es reuneixen els 
diferents membres del Centre de control per a la presa de decisions. També es 
troba un cistell amb els plànols de l'empresa en diferents dimensions per si es 
necessiten. 

Per veure la composició  del Centre de control i comandament, veure l'Annex G. Plànol 10. 
Centre de Control i Comandament. 

7.4.3.3. Càrrecs 

7.4.3.3.1 Cap d'emergència 

S'encarregarà d'observar els quadres d'identificació dels accidents per zones cada 1 hora o 
en cas immediat si es produeix algun avís. Es comunicarà amb els diferents equips 
d'emergència i es desplaçarà al lloc de l'incident si fos necessari. Prendrà les decisions 
juntament amb la resta de membres del Centre de control i comandament. 

7.4.3.3.2 Responsable d'alarma i comunicacions 

Es situarà en la zona telèfons i ordinadors, rebent tota la informació necessària i 
classificant-la, així com comunicant-se amb les parts necessàries de l'empresa o de 
l'exterior per a confirmar una situació d'emergència. S'encarregarà dels següents punts: 

• Preparar els informes pels mitjans de comunicació, seguint les ordres del Cap 
d'emergència. 
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• Realitzar les comunicacions necessàries. 

7.4.3.3.3 Responsable d'alerta i recursos 

Es troba en la part de càmeres de videovigilància i mantindrà una revisió setmanal de tots 
els mitjans disponibles de l'empresa, a partir de la informació rebuda per part del tècnic de 
supervisió, amb qui mantindrà contacte cada dia. En cas d'incident, observarà o trucarà al 
responsable de la zona per a conèixer si algun mitjà ha quedat inhabilitat per al seu ús. 

7.4.3.3.4 Tècnic de supervisió 

S'encarregarà de revisar les zones en persona i que els mitjans materials estiguin 
disponibles per al seu ús. Contactarà amb el responsable d'alerta i recursos i redactarà les 
actes i informes necessaris de la situació de l'empresa. 

7.4.4. Manteniment: implantació de programes 

Per tal de mantenir un estat de revisió periòdica dels elements materials que s'han d'utilitzar 
en cas d'emergència, s'han incorporat un seguit de programes que es detallen a 
continuació (Taula 7.28). 

Element Descripció 

Extintors 
Revisió de la lectura del manòmetre a pressió, neteja del 
conjunt i comprovació del bon estat de les parts 
mecàniques, així com de l'accessibilitat. 

BIEs 
Assaig de desmuntatge de les mànegues, comprovació del 
bon estat de les parts mecàniques així com proves de 
pressió. 

Detecció 
automàtica 

Comprovació del funcionament de les instal·lacions, fonts 
de subministrament, substitució de pilots i fusibles 
defectuosos neteja i verificació amb proves de fonts 
elèctriques. 

Polsadors d'alarma 
Manteniment dels polsadors a través de la neteja de borns i 
comprovació del bon funcionament de les instal·lacions 
amb les diferents fonts elèctriques. 

Hidrants 
Engrassar les diferents rosques i parts mecàniques, 
comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i 
el sistema de drenatge. 

Taula 7.28. Programes a dur a terme a l'empresa. 
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Element Descripció 

Ruixadors 
Netejar les instal·lacions amb una verificació de l'estat de 
cadascun dels agents extintors amb la càrrega i mesura de 
pes i de pressió dels mateixos. 

Cotxes apagafocs 
Comprovació de l'estat del cotxe, de conservació de les 
claus i del funcionament de les mànegues a pressió. 

Càmeres de 
videovigilància 

Assegurar el visionat de les imatges de la càmera de 
videovigilància i informar de la fallada d'alguna, amb 
reposició immediata. 

Megafonia 
Proves de comprovació de funcionament dels megàfons 
així com de la connexió del cablejat amb el micròfon i de la 
claredat de la transmissió dels missatges. 

Simulacre 
Realitzar simulacres anuals de comprovació del bon estat 
dels mitjans materials, així com de procediments d'actuació 
en cas d'emergència. 

General 
Mantenir netes i aplicar mesures correctores 
d'autoprotecció i prevenció d'incidents a les instal·lacions. 

Al RIPCI existeixen diverses normatives a mantenir per als elements extintors, de detecció i 
de senyalització d'emergències que haurà de seguir l'empresa estrictament mitjançant 
aquests programes de manteniment. 

7.4.5. Acords de cooperació 

7.4.5.1. Acords locals 

L'empresa  haurà d'acordar amb diferents organitzacions locals uns pactes per tal de 
cooperar en cas que es produeixi una emergència dins de l'empresa. Aquest acord es farà 
amb el grup de Bombers de Santa Perpètua de Mogoda, la Policia Local de Santa Perpètua 
de Mogoda i un centre d'assistència mèdica que disposi de vehicles de suport vital per a 
donar atenció als ferits o afectats per les emergències. 

També haurà d'estudiar-se la possibilitat de realitzar acords amb empreses veïnes amb les 
que col·laborar i establir un marc de cooperació en cas d'emergència. 

Per exemple, si algun mitjà o recurs, com per exemple l'abastiment d'aigua hagués quedat 
inutilitzat per culpa de l'emergència, s'haurà d'assegurar que alguna de les organitzacions 
pugui cobrir amb aquesta necessitat. 
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Per tal de realitzar aquests acords, hauran de reunir-se amb les diferents organitzacions 
esmentades anteriorment i establir els marcs d'estratègia que se seguiran, els mètodes de 
comunicació i la ubicació del Centre de control i comandament local exterior. 

7.4.5.2. Acords governamentals 

D'altra banda, l'empresa també haurà de reunir-se amb els representants dels governs 
autonòmic i nacional i cenyir-se a les pautes necessàries d'integració de l'empresa en cas 
d'emergència a nivell autonòmic o nacional. En aquest cas, el Centre de control i 
comandament l'establiran els propis governs i l'empresa només mantindrà un contacte via 
telèfon amb les autoritats governamentals per tal de realitzar les accions pertinents. 

7.5. Procediment d'actuació 

7.5.1. Fase d’alerta 

7.5.1.1. Observació i detecció 

Els responsables del Centre de Control i Comandament s’encarregaran de rebre la 
informació del que succeeixi en tot moment a l’empresa i dels voltants a través de: 

• Telefonia 

• Internet 

• Càmeres de videovigilància 

• Observació directa 

• Sistemes de detecció automàtica 

• Mitjans audiovisuals 

• Polsadors d'alarma 

Per tant, els treballadors de l’empresa hauran d’observar i assegurar-se que tot estigui 
funcionant correctament dins de l’empresa i, si veuen algun indici que hagi pogut succeir 
qualsevol incident, ho notificaran al Cap d’emergència. 

Un cop es tingui constància que hagi succeït un incident a través d’observació directa 
(personal o per càmeres de videovigilància) s’assolirà la fase d’emergència. En cas que la 
informació d’un possible incident arribi via externa (telefonia o internet) es procedirà a 
classificar la veracitat de la informació. 
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7.5.1.2. Classificació d’informació 

Quan arribi una informació d’un possible incident a través de mitjans audiovisuals, 
persones, telefonia o internet, serà classificada pel Responsable d’alerta i recursos i pel 
Responsable d’alarma i comunicacions, a partir de la fitxa de classificació d’informació. 

En cas que aquesta informació sigui declarada fiable significarà que l’empresa patirà una 
emergència i es passarà a la fase d’emergència. 

Si la informació és classificada com a "per contrastar", "poc creïble" o "falsa" haurà de 
buscar altres mitjans de comprovació de la informació classificats com a "fiables" o 
"verídics" per tal d'activar la fase d'emergència. En cas de no poder confirmar l'emergència, 
es mantindrà la fase d'alerta fins que finalment es descarti que existeix cap emergència. 

La fitxa de classificació d’informació es pot veure a l'annex E. Fitxa de classificació 
d'informació. 

7.5.1.3. Manteniment 

Durant la fase d’alerta, serà primordial que se segueixin al peu de la lletra tots els 
programes de manteniment dels mitjans i de les instal·lacions, així com de les revisions del 
personal del correcte funcionament dels processos per tal de poder disposar de tots els 
recursos quan siguin necessaris en cas d’emergència. 

7.5.2. Fase d’emergència 

7.5.2.1. Actuació inicial 

Quan l’empresa es trobi en una situació d’emergència que ho requereixi, els treballadors 
formats i preparats per utilitzar els mitjans materials que estiguin a prop de la ubicació on 
s’ha produït l’incident procediran a fer les actuacions inicials per tal d’intentar pal·liar 
l’emergència. Això s’haurà de fer sempre i quan no es posi clarament en perill la vida de les 
persones que estiguin implicats en l’actuació inicial. Generalment, les persones presents al 
lloc de l'emergència hauran de: 

- Prémer el polsador d'alarma 

- Evacuar persones / Confinar persones 

- Posada en marxa dels sistemes d'extinció de foc 

- Protegir béns 
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7.5.2.2. Reunió del Centre de Control i Comandament intern 

Immediatament després de detectar un possible incident, els integrants del Centre de 
Control i Comandament de l’empresa es reuniran i valoraran l’estat de l’emergència, tenint 
en compte el que ha succeït amb l’actuació inicial. 

Si amb l’actuació inicial no ha estat suficient, es procedirà a avisar als Equips d’emergència, 
decidint si cal evacuar o confinar el personal de l’empresa i comunicant-los la decisió.  

7.5.2.3. Avisos dins de la planta 

Es comunicarà la decisió als Equips d’emergència mitjançant megafonia, telefonia mòbil i 
personalment, si fes falta. L’encarregat de fer els avisos serà el Responsable de 
Comunicacions i Alarma i el Cap d’emergència es desplaçarà a la ubicació on s’hagi produït 
l’incident. L’Equip d’evacuació i confinament es dedicarà a evacuar o confinar, segons 
procedeixi segons el tipus d'emergència. 

Així doncs en el cas que sigui necessària l’evacuació dels usuaris de l'empresa es 
comunicarà per megafonia els missatges següents (missatge enregistrat): 

• AIXÒ ÉS UNA ALARMA D’EMERGÈNCIA. ADRECEU-VOS A LA SORTIDA MÉS 
PROPERA I EVACUÏN LA INSTAL·LACIÓ. 

• ESTO ES UNA ALARMA DE EMERGENCIA. DIRÍJANSE A LA SALIDA MÁS 
CERCANA Y EVACUEN LA INSTALACIÓN. 

• THIS IS AN EMERGENCY ALARM. PROCEED TO THE NEAREST EXIT AND 
EVACUATE THE PREMISES. 

 

D'altra banda, en cas que sigui necessari el confinament, es procedirà a comunicar per 
megafonia els missatges següents (missatge enregistrat): 

• AIXÒ ÉS UNA ALARMA D’EMERGÈNCIA. ADRECEU-VOS A L'ESPAI 
D'OFICINES MÉS PROPERS I TANQUIN PORTES I FINESTRES. 

• ESTO ES UNA ALARMA DE EMERGENCIA. DIRÍJANSE AL ESPACIO DE 
OFICINAS MÁS CERCANO Y CIERREN PUERTAS Y VENTANAS.  

• THIS IS AN EMERGENCY ALARM. PROCEED TO THE NEAREST OFFICES 
ZONE AND CLOSE DOORS AND WINDOWS. 
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7.5.2.4. Avís a l’ajuda externa local 

Simultàniament a l’avís als Equips d’emergència, es procedirà a informar a l’ajuda externa 
local. Els avisos a realitzar per part del Responsable d'alarma i comunicacions seran els 
següents: 

• 112 (número telèfon de totes les emergències)              

Es necessari indicar: 

o Nom i emplaçament de la instal·lació i indicacions complementàries, per a la 
seva localització immediata: 

o Tipus d’emergència: indicant si hi ha persones afectades i les 
característiques de l’emergència. 

o Dades de contacte. 

• CECAT: 93 551 72 85 (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Protecció 
Civil) 

• CRA: 092 Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda (Centre Receptor d'alarmes) 

7.5.2.5. Reunió del Centre de Control i Comandament local 

En cas que la intervenció dels Equips d’emergència no hagi estat suficient, es procedirà a 
rebre l’ajuda externa local, indicant-los l’estat de la situació en què es troba l’empresa. 

L’ajuda externa local haurà de fer les accions que cregui oportunes per tal de pal·liar 
l’emergència i en cas que no ho aconsegueixi, s’haurà de procedir a fer les notificacions a 
nivell autonòmic. 

7.5.2.6. Activació dels Plans autonòmics 

Les notificacions a nivell autonòmic es realitzaran a partir de la falta de recursos per part 
dels equips locals per a pal·liar l'emergència. Els criteris per a activar el Pla autonòmic els 
estableix la pròpia Protecció Civil [12], que en el cas de risc químic, són els que es mostren 
a la Figura 7.8. 
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Els avisos a realitzar, per part del Responsable d'alarma i comunicacions seran els 
següents: 

• 112 (número telèfon de totes les emergències)              

Es necessari indicar: 

o Nom i emplaçament de la instal·lació i indicacions complementàries, per a la 
seva localització immediata. 

o Tipus d’emergència: com ha evolucionat, indicant si hi ha persones 
afectades i les característiques de l’emergència. 

o Dades de contacte. 

• CECAT: 93 551 72 85 (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Protecció 
Civil) 

Aleshores, el Govern autonòmic procedirà a activar els Plans d'Emergència autonòmics que 
facin falta, segons correspongui amb l'emergència a la que s'estigui combatent. 

La relació de Plans d'Emergència segons els riscos que poden afectar l'empresa es mostra 
en la següent taula (Taula 7.29). 

 

Figura  7.8. Criteris activació Plans per Risc Químic (Font: 
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Protecc
io%20Civil/Plans%20de%20proteccio%20civil/Plans%20de%20proteccio%20civil
%20a%20Catalunya/Documents/PLASEQCAT_MEMORIA.pdf 

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Plans%20de%20proteccio%20civil/Plans%20de%20proteccio%20civil%20a%20Catalunya/Documents/PLASEQCAT_MEMORIA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Plans%20de%20proteccio%20civil/Plans%20de%20proteccio%20civil%20a%20Catalunya/Documents/PLASEQCAT_MEMORIA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Plans%20de%20proteccio%20civil/Plans%20de%20proteccio%20civil%20a%20Catalunya/Documents/PLASEQCAT_MEMORIA.pdf
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Plans d'Emergència autonòmics segons l'emergència 

Risc Pla d'Emergència 

Incendi PLASEQCAT 

Explosió PLASEQCAT 

Fuga PLASEQCAT 

Amenaça de 
bomba 

PROCICAT 

Greus disturbis PROCICAT 

Fallada de 
subministraments 

PROCICAT 

Químic PLASEQCAT 

Sísmic SISMICAT 

Nevades NEUCAT 

Si les actuacions autonòmiques no arribessin a aturar l'emergència, es procediria a l'últim 
nivell d'actuació nacional o internacional. 

7.5.2.7. Activació del Pla Estatal 

En cas que la intervenció autonòmica no fos suficient, s'hauria d'activar el Pla d'Emergència 
Estatal, segons el que disposa el Reial Decret 1070/2012, de 13 de juliol, pel que s'aprova 
el Pla estatal de protecció civil en front del risc químic. 

Aleshores, el CECAT haurà de mantenir el contacte amb el CECO, Comitè Estatal de 
Coordinació,  que és l'òrgan de participació de l'Administració General de l'Estat en les 
funcions de preparació, implantació i aplicació del Pla Estatal en front del risc químic.  

El CECO el composen diferents personalitats del Ministeri de l'Interior, Protecció Civil i 
dispositius de seguretat i emergències com la Guardia Civil o la Policia Nacional. 

La situació queda en mans del Govern nacional Europeu i l'empresa només donarà suport 
en cas que així ho requereixin les autoritats. 

El Pla Estatal, descrit pel BOE, té vàries fases segons la gravetat de la situació 
d'emergència. 

Taula 7.29. Relació de Plans d'Emergència i riscos que afecten l'empresa. 
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1. Activació del Pla Estatal. Es produeix l'intercanvi d'informacions sobre l'emergència 
entre l'òrgan autonòmic competent (CECAT) i el CECO. 

2. Mobilització de mitjans de titularitat estatal i sol·licitud de col·laboració de mitjans 
d'altres comunitats autònomes a través del Pla Estatal. Es produirà, a través del 
CECO i del Ministeri de l'Interior, la sol·licitud d'ajudes a altres Comunitats 
Autonòmes per a obtenir mitjans i recursos que puguin ser utilitzables per a reduïr i 
mitigar l'emergència. 

3. Sol·licituds d'intervenció i desplegament de la "Unidad Militar de Emergencias". Es 
produirà la formulació de la sol·licitud, per part del Ministeri de l'Interior al Ministeri 
de Defensa, de la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, d'acord amb el 
disposat al Protocol d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, aprovat pel 
Reial Decret 1097/2011, de 22 de juliol. 

4. Incorporació de mitjans i recursos internacionals cridats a col·laborar a territori 
nacional. Quan resultin clarament insuficients les possibilitats d'apaivagar els danys 
per part dels mitjans nacionals, es procedirà a realitzar la sol·licitud d'ajuda 
internacional, d'acord amb els procediments d'aplicació de la Decisió del Consell de 
la UE del 23 d'octubre de 2001, pel que s'estableix un mecanisme comunitari per a 
facilitar una cooperació reforçada en les intervencions d'ajuda en l'àmbit de 
protecció civil, subscrits per Espanya. 

7.5.3. Fase de post-emergència 

7.5.3.1. Revisió inicial 

Un cop resolt l'incident, es procedirà a realitzar les revisions oportunes de tots els equips i 
instal·lacions de l'empresa, comprovant l'estat la situació en què es troba. Els diferents 
punts a seguir són els següents: 

1. Comprovació de l'estat de les infraestructures per part de tècnics especialitzats en 
construcció. En cas que hi hagi alguna part de la nau que hagi quedat afectada 
hauran de realitzar-se les obres de rehabilitació oportunes. 

2. Revisió dels equips, sistemes elèctrics (cablejat,...) i maquinària de l'empresa, per 
part de tècnics especialitzats, comprovant que estiguin aptes per al seu normal 
funcionament i substituint o arreglant aquells que hagin quedat inutilitzats.  

3. Reunió amb els treballadors de l'empresa per comprovar l'estat psíquic en què es 
troben, assegurant que estan en condicions per a seguir treballant i donar atenció a 
aquells que ho necessitin. 



Pág. 78  Memòria 

 

7.5.3.2. Redacció d’informe 

Al finalitzar l'emergència, s'haurà de redactar un informe en no més de 7 dies de tota la 
cronologia detallada de l'emergència que ha sofert l'empresa, així com les revisions 
posteriors, explicant les actuacions realitzades i l'estat actual de l'empresa. Aquest informe 
pot ser requerit per les autoritats per tal de donar el vist-i-plau a la continuïtat de l'empresa. 

7.5.3.3. Viabilitat de la continuïtat de l’empresa 

Per últim, s'haurà d'estudiar si és possible seguir amb el funcionament de l'empresa, a 
partir de les revisions i els informes realitzats, tot comptant amb el permís de les autoritats. 

 

7.5.4. Classificació de les accions 

Les actuacions es troben resumides en la Taula 7.30. 

 

Fase Tasca Responsable(s) Descripció 

A
le

rta
 

Recopilació 
d'informació 

Centre de control i 
comandament 

Encarregar-se de tenir tota la informació actualitzada 
al moment sobre les possibles emergències que es 
puguin produir. 

Classificació 
d'informació 

Centre de control i 
comandament 

Verificar la credibilitat de la informació rebuda segons 
la font d'informació consultada. 

Revisió dels mitjans 
disponibles 

Responsable 
d'alerta i recursos / 
Tècnic de supervisió 

Comprovar la disponibilitat dels recursos i mitjans de 
l'empresa mitjançant revisions diàries i setmanals. 

Observació "in situ" Responsable 
d'alerta i recursos 

Mantenir un control de tot el que succeeixi a l'empresa 
mitjançant l'observació de les imatges que 
proporcionin les càmeres de videovigilància. 

Implementació de 
programes 

Tècnic de supervisió Executar els programes inclosos a l'empresa 
periòdicament dels diferents recursos disponibles. 

Taula 7.30. Relació de tasques i responsable de les tasques segons fase. 
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Fase Tasca Responsable(s) Descripció 

Em
er

gè
nc

ia
 

Verificació de 
l'existència d'un 
incident 

Centre de control i 
comandament 

Fer totes les tasques necessàries per a comprovar 
que s'està produint un incident. 

Actuacions inicials Equip d'intervenció Realitzar les actuacions inicials per tal de prevenir la 
propagació de l'incident o per extingir-lo si és possible. 

Presa de decisions Centre de control i 
comandament 

Reunió dels components del Centre de control i 
comandament per establir els passos a seguir per tal 
de fer front a l'emergència. 

Comunicació de les 
decisions 

Cap d'emergència / 
Responsable 
d'alarma i 
comunicacions 

Transmetre totes les decisions amb els mitjans 
adequats o personalment. 

Actuacions contra 
emergència 

Equips 
d'emergència 

Realitzar les tasques indicades pel Centre de control i 
comandament. 

Revisions de l'estat 
d'emergència 

Centre de control i 
comandament 

Avaluar la situació en què es troba l'empresa i 
comunicar-ho a l'ajuda externa. 

Arribada de l'ajuda 
externa local 

Cap d'emergència Rebre l'ajuda externa, comunicar-los de la situació en 
què es troba l'empresa i seguir les indicacions per part 
d'aquests. 

Arribada de l'ajuda 
externa autonòmica 

Cap d'emergència Rebre l'ajuda externa, comunicar-los de la situació en 
què es troba l'empresa i seguir les indicacions per part 
d'aquests. 

Comunicacions al 
govern nacional 

Responsable 
d'alarma i 
comunicacions 

Comunicar l'incident al govern nacional amb el 
protocol establert per tal de donar-los la 
responsabilitat. 

Po
st

-e
m

er
gè

nc
ia

 

Finalització de 
l'incident 

Centre de control i 
comandament 

Comprovar que l'emergència ha estat resolta i reunir 
tota la informació possible del succés. 

Redacció d'informe Centre de control i 
comandament 

Redactar un informe de tot el que ha succeït per tal 
d'informar a les autoritats. 

Continuïtat de 
l'empresa 

Centre de control i 
comandament 

Prendre les decisions necessàries per tal de tornar a 
la normalitat de l'empresa sense perill. 

 



Pág. 80  Memòria 

 

 



Disseny d'una eina de millora de la seguretat contra accidents greus en una indústria de fabricació de colorants Pág. 81 

 

8. Pressupost 

En aquest apartat es presenta el cost total que suposarà la implantació de l'eina de 
seguretat a l'empresa. S'ha de tenir en compte que es considera que l'empresa és ja 
existent i no tots els mitjans han hagut de comprar-se i altres mitjans que es decideixin a 
comprar en l'apartat d'implementació de mesures addicionals hauran d'ésser afegits, si 
s'escau.  

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT I CERTIFICACIÓ ISO 22320 

     
CAPÍTOL 1: ADAPTACIÓ DE L'EMPRESA A LA LEGISLACIÓ 
UA Descripció Preu unitari Amidament Total 
Ut Auditoria inicial de la seguretat 800,00 € 1 800,00 € 

Ut 
Anàlisi de seguretat, incloent l'anàlisi de 
risc de l'empresa, l'anàlisi SEVESO i 
l'anàlisi de protecció contra incendis 

500,00 € 1 500,00 € 

Ut 

Subministrament, instal·lació, control de 
servei i posada en marxa d’un sistema 
d'abastament d'aigua de 25 m3 de 
capacitat, autonomia de 60 min i cabal de 
750 l/min 

4.332,78 € 1 4.332,78 € 

Ut 
Subministrament i instal·lació de 43 
extintors de 6 kg de pols ABC amb eficàcia 
21A-113B 

46,40 € 43 1.995,20 € 

Ut 
Subministrament i instal·lació de 8 
extintors de 9 l d'aigua en pols amb 
eficàcia mínima 21A-183B-C 

87,10 € 8 696,80 € 

Ut 
Subministrament i instal·lació d'1 extintor 
de 2 kg d'anhídrid carbònic CO2 amb 
eficàcia 89B 

97,03 € 1 97,03 € 

Ut 

Subministrament, instal·lació, control de 
servei i posada en marxa de 14 BIE 25 mm 
dins d'armari de xapa metàl·lica amb 
vàlvula de seient de 110º i llança de triple 
efecte racorada, totalment acabat. 

414,28 € 14 5.799,92 € 

Ut 

Subministrament, instal·lació, control de 
servei i posada en marxa de 5 hidrants 
d'arqueta d'1 entrada i 1 sortida de 70 
mm. 

437,11 € 5 2.185,55 € 

Ut 

Subministrament, instal·lació, control de 
servei i posada en marxa de 25 polsadors 
d'alarma analògic direccionable de 
rearmament manual amb aïllador i led de 
color vermell, segons UNE-EN 54-11 

54,96 € 25 1.374,00 € 

Taula 8.1. Pressupost del projecte. 
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Ut 

Disseny i instal·lació de 16 "plànols vostè 
està aquí" DIN A-4 plastificats en material 
PVC amb senyalització luminescent 
segons UNE 23035. 

150,00 € 16 2.400,00 € 

Ut 

Elaboració del Pla d'Autoprotecció de 
l'empresa ajustant-se al Decret 82/2010, 
signat per un tècnic redactor i introducció 
al registre HERMES. 

2.000,00 € 1 2.000,00 € 

   
Total capítol 1 22.181,28 € 

CAPÍTOL 2: CREACIÓ DE LA POLÍTICA DE 
SEGURETAT       

UA Descripció Preu unitari Amidament Total 

Ut 
Estudi tècnic de millores de la seguretat a 
l'empresa i projecte de millora de la 
seguretat. 

4.000,00 € 1 4.000,00 € 

m2 

Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, 
de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per 
a revestir, categoria I, segons la norma 
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a 
ram de paleta industrialitzat M 5 (5 
N/mm2) de designació (G) segons norma 
UNE-EN 998-2 

31,59 € 18 568,62 € 

m2 
Revestiment de guix de 7 cm a banda i 
banda de la paret divisòria i capa de 
pintura. 

28,00 € 18 504,00 € 

Ut Quadre contra incendis CEPREVEN R.T.2-
ABA H2O CCI/CPV-11. 1.889,00 € 1 1.889,00 € 

Ut Monitors connectats a càmeres de 
seguretat de 32" LED. 236,50 € 3 709,50 € 

Ut 
Contractes d'acord de col·laboració amb 
diferents empreses de suport en cas 
d'emergència. 

1.000,00 € 4 4.000,00 € 

  
Total capítol 2   11.671,12 € 

CAPÍTOL 3: FORMACIÓ I IMPLEMENTACIÓ       
UA Descripció Preu unitari Amidament Total 

h 

Formació del personal de l'empresa de 
tots els aspectes a conèixer sobre el 
sistema de seguretat: Intervenció, 
Prevenció, Primers Auxilis, Actuació, 
Comandament i Protocol. 

25,00 € 80 2.000,00 € 

Ut Simulacre final a l'empresa. 600,00 € 1 600,00 € 

Ut Responsabilitat tècnica de certificació de 
la ISO 22320 en l'Auditoria final. 800,00 € 1 800,00 € 

Ut Cost dels tràmits administratius de 
certificació de la ISO 22320. 5.000,00 € 1 5.000,00 € 

   
Total capítol 3 8.400,00 € 

  
TOTAL PROJECTE SENSE IVA 42.252,40 € 

  IVA (21%) 8.873,00€ 

    TOTAL PROJECTE AMB IVA 51.125,40 € 
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9. Impacte ambiental 

La implantació d'aquest sistema de seguretat a l'empresa ajudarà a reduir els danys i els 
efectes negatius sobre persones, béns i medi ambient i permet plantejar el concepte de 
gestionar el que no es pot preveure. 

Per començar, la vulnerabilitat de les persones en cas d'accident es reduirà de forma 
exponencial en cas de disposar dels sistemes de protecció esmentats en el projecte. Per 
exemple, la NFPA va publicar uns estudis sobre la minimització de danys en cas de 
disposar de ruixadors i van concloure que la capacitat dels ruixadors de reduir pèrdues de 
vides i béns són sorprenents. A l'informe de la NFPA es va concloure el que s'exposa a la 
Taula 9.1. (Font: http://www.nfpajla.org/index.php?activeSeccion_var=50&art=609). 

Tipus de recinte Impacte sobre persones Impacte sobre béns 

Zona de producció sense 
equips d'extinció automàtics 

10 vides salvades /               
100 persones 

Pèrdues valorades en              
 US$ 2.000.000 $ 

Zona de producció amb 
equips d'extinció automàtics 

98 vides salvades /               
100 persones 

Pèrdues valorades en          
US$ 500.000 

Zones de magatzem sense 
equips d'extinció automàtics 

10 vides salvades /                 
100 persones 

Pèrdues valorades en              
 US$ 1.750.000 $ 

Zones de magatzem amb 
equips d'extinció automàtics 

71 vides salvades /               
100 persones 

Pèrdues valorades en          
US$ 250.000 

Com es pot veure, els danys a persones es minimitzaran en més del 60% i les pèrdues per 
afectació de béns seran 7 vegades menors en cas d'instal·lar sistemes de seguretat. Si a 
això s'afegeixen els altres sistemes en concepte de definició d'actuació en cas 
d'emergència, s'aconsegueix una eficàcia contra qualsevol tipus d'accident que pot arribar a 
una eficàcia molt elevada en cas de salvament de vides i minimitzarà els danys en 
concepte de valor de pèrdues per l'empresa bastant significatiu, a més que s'aconseguirà 
assegurar la viabilitat de la continuïtat de l'empresa. 

Pel que fa a les emissions al medi ambient, la reducció d'emissió de substàncies nocives 
també baixarà substancialment degut a que es reduirà la freqüènci impacte fuites tòxiques. 
D'altra banda, la reducció de gasos i residus en cas d'incendi també seran inferiors i 
s'aconseguirà reduir l'emissió de CO2 a l'atmosfera en cas de produir-se la combustió dels 
productes inflamables presents a l'empresa. 

Taula 9.1. Impactes positius en cas d’aplicació de sistemes d’extinció automàtica. 

http://www.nfpajla.org/index.php?activeSeccion_var=50&art=609
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Conclusions 

A partir de l'anàlisi de seguretat realitzat a l'empresa i amb la posterior creació del sistema 
de seguretat a través de l'eina dissenyada, es pot afirmar que: 

• Els requisits de comandament i control per a la Certificació ISO 22320 es podran 
garantir aplicant les mesures esmentades en l'eina per a cada requeriment. 

• Els diferents càrrecs d'emergència organitzats jeràrquicament permetran compartir 
responsabilitats en les diferents funcions que s'han de dur a terme, permetent 
establir un sistema de forma piramidal, des de la presa de decisions fins a la 
comunicació als diferents grups de persones, cobrint la totalitat d'usuaris presents. 

• Els mitjans implementats seran clau per aconseguir tota la informació necessària 
per tal d'estar al corrent de tota la situació en què es troba l'empresa i per tal de 
recol·lectar, processar i divulgar la informació de forma constant, convertint-se en 
eines indispensables per a l'avaluació de l'emergència. 

• La coordinació i cooperació que mantingui l'empresa amb les diferents i entitats 
públiques i privades s'aconseguirà a partir de les relacions i acords que es 
mantinguin en les diferents reunions, amb la qual cosa no es podrà aclarir quins són 
els sistemes i llenguatges emprats per a la cooperació correcta, ja que dependrà de 
l'opinió de cadascuna de les parts i no només de la proposta de l'empresa, però 
s'han proposat un seguit d'organitzacions de fonamental importància amb les que 
cooperar. 

• A partir dels Plans d'Autoprotecció, matèria en la qual Espanya estan força avançats 
respecte Europa, que no disposa de sistemes tan sofisticats degut a que la 
legislació encara no preveu uns plans de la magnitud dels d'aquest país, es podran 
amplificar tots els sistemes de seguretat per tal d'assolir un nivell de la ISO 22320, 
que no està tan lluny dels PAU però que necessitarà de la implementació d'unes 
mesures addicionals, contemplades en l'eina dissenyada de millora de la seguretat, 
per tal que l'empresa es trobi en l'avantguarda de la seguretat a nivell continental. 

• La Certificació ISO 22320 es podrà aconseguir seguint les pautes indicades en el 
projecte però per tal de fer un anàlisi de seguretat més exhaustiu, s'hauran de 
realitzar estudis HAZOP de les instal·lacions de l'empresa o simulacions dels 
diferents accidents a l'empresa amb programes especialitzats que no s'han realitzat 
ja que es necessitarien realitzar moltes més pàgines d'estudi però que podrien ser 
objecte de nous projectes que es contemplin com a continuació d'aquest. 
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