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RESUM 
 

Malgrat que el número d’accidents industrials amb conseqüències greus és baix, el risc d’accident és 

encara un problema vigent. Això és degut a que la majoria de zones amb potencial de patir accidents 

són àrees densament poblades amb limitades oportunitats de mitigació del risc. Habitualment es 

conclou el problema relocalitzant les urbanitzacions construïdes a zones segures o traslladant els 

establiments industrials però aquesta metodologia comporta unes conseqüències socials i 

econòmiques insostenibles.  

La seguretat és difícil de quantificar i, per aquest motiu, s’ha impulsat una legislació específica al 

respecte, basada en l’anàlisi de risc i en la separació mitjançant franges de seguretat, tenint en 

compte no només el perill potencial d’instal·lacions fixes, sinó també el risc generat en el transport de 

mercaderies perilloses. No obstant, la seguretat absoluta és difícil d’assolir i per compatibilitzar el risc 

residual d'accidents amb substàncies perilloses es proposa la instal·lació de barreres físiques de 

protecció que permetin integrar les situacions de convivència entre elements vulnerables i perill.  

No existeixen documents específics que abordin el tema del disseny de barreres orientades a la 

protecció d’accidents de la indústria. Aquest projecte pretén ser una referent en l’estudi d’aquest 

mètode de protecció.  

En primer lloc, s’han fet un mapejat amb situacions locals on es posa de manifest el benefici que 

podrien aportar les barreres de protecció física en determinades circumstàncies. D’altra banda, s’han 

analitzat altres solucions constructives aplicades amb la mateixa finalitat de protecció. Amb aquesta 

informació, s’han pogut definir uns paràmetres bàsics de disseny i crear una metodologia que integra 

les barreres de protecció física en el procés de decisió de construir en determinades zones amb risc. 

S’han aplicat els coneixements en un cas d’estudi pràctic. El cas pràctic inclou una fase de càlcul dels 

efectes dels possibles accidents de la industria analitzada amb el programari EFFECTS®. Un cop 

avaluada la necessitat d’implantació de la barrera, s’han estudiat les possibles alternatives tant de 

tipologia com de localització. 

Finalment, s’ha dissenyat una solució constructiva que a part d’incorporar el conjunt de paràmetres 

requerits per complir la seva finalitat, té en compte paràmetres d’integració urbana i paisatgística.  
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1. Introducció 
 

Arran de les diverses emergències succeïdes, el risc ha esdevingut un tema d’importància cabdal en la 

societat actual, no obstant, el risc existeix des de l’inici de la humanitat. Els escenaris de major risc 

tecnològic i, en conseqüència, en els que succeeixen la majoria d’accidents greus són els deguts a la 

manipulació o emmagatzematge en establiments industrials o al transport per carretera i ferrocarril 

de substàncies perilloses. La seva perillositat intrínseca crea zones d’influència1 al seu voltant que 

s’han de controlar per evitar que el creixement de les zones industrials o de les zones residencials, 

equipaments, infraestructures, o bé, de totes dues alhora, ocasionin nivells de risc no tolerables en 

zones habitades.  

Si no ha estat així, i un cop s’ha originat aquesta situació, la solució no és fàcil. Si s’esgoten els 

recursos disponibles per millorar la seguretat i, és impossible gestionar les emergències, s’arribarà a 

una situació límit que pot conduir al trasllat de la indústria en qüestió. Aquest fet implica unes 

conseqüències socials i econòmiques que no afavoreixen ni a la indústria ni a la societat en general. 

És doncs en el marc d'aquesta situació, freqüent en les zones industrialitzades, i esgotades les 

metodologies clàssiques de reducció de riscos, on es planteja la instal·lació de barreres físiques. Una 

barrera física és un element de protecció integrat en el territori que permet protegir la població dels 

possibles accidents que es puguin originar a la indústria, suportant els mecànics (ona de sobrepressió 

i projecció de fragments) i tèrmics (radiació). La instal·lació de barreres no està limitada a situacions 

on el problema ja sigui present, poden ser també una solució a tenir en compte en la fase de disseny 

segons siguin les característiques de la zona a urbanitzar o instal·lades en la mateixa indústria podent 

evitar l’efecte dominó que pugui afectar a altres instal·lacions i magnificar les conseqüències del 

succés iniciador. 

Les barreres són una solució de protecció eclèctica i allunyada de solucions extremes. Són 

compatibles amb altres metodologies de protecció passiva, tant les aplicades tant a habitatges com a 

les indústries, a la vegada que tenen un ús per la ciutat estant incorporades de manera sostenible en 

el teixit urbanístic. 

 

                                                           

1
 Les zones d’influència es defineixen com l’espai on les conseqüències d’un accident poden causar danys a les persones, 

bens i medi ambient. 
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1.1. Objectius del projecte 

El principal objectiu del projecte és l’estudi de metodologies alternatives de protecció mitjançant 

barreres físiques i l’avaluació de la seva viabilitat. D’aquesta manera, s’estudiarà un mètode de 

protecció que ajudarà a conciliar el nivell de desenvolupament de la societat actual amb els riscos 

que això comporta. 

Amb aquest fi, es pretén crear una guia on s'exposin les característiques de les barreres que permetin 

suportar els fenòmens físics de la radiació, la projecció de fragments i la sobrepressió, i que per tant, 

permetin reduir els valors de les distàncies de seguretat entre la indústria o vies de transport i la 

població. També es pretén aconseguir que aquesta guia sigui prou versàtil com per poder donar lloc a 

altres estudis relacionats. 

Per tal d'assolir l'objectiu principal d'aquest projecte, cal realitzar una recerca bibliogràfica completa 

dels estudis relacionats amb la implantació de barreres físiques i d’altres metodologies de protecció. 

D'aquesta manera, s'adquiriran els coneixements necessaris pel desenvolupament del projecte. A 

continuació, es crearà un estudi de les característiques bàsiques i prestacions que ha de posseir. 

Finalment, s’analitzarà una situació concreta en la que s’apliquin els conceptes explicats amb 

anterioritat. 

 

1.2. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte inclou l’estudi de les diferents metodologies alternatives de protecció en 

cas d’accident greu i, en concret, de la implantació de barreres físiques de protecció. S’analitzen els 

paràmetres necessaris per a la definició de la barrera i les prestacions bàsiques i característiques d’ús. 

A partir de l’anàlisi d’aquesta solució, es proposa a una metodologia d’estudi per a la implantació de 

barreres i/o altres mesures de protecció aplicable a altres estudis i es posa en pràctica a través de 

l’estudi d’un cas pràctic. Finalment, es comenten els aspectes més importants que cal millorar. 

El projecte no inclou la validació per determinar si els paràmetres de disseny proposats són efectius.  

 

1.3. Motivació 

L’aparició de nous riscos es deu en gran part al desenvolupament de la tecnologia i a la 

industrialització. Els pitjors accidents de la indústria són provocats per la manipulació i transport de 
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substàncies perilloses, per tant, és essencial que des de la branca de l’enginyeria química es coneguin 

i s’apliquin sempre que sigui possible metodologies i sistemes que permetin disminuir l’ocurrència i 

l’efecte d’aquests. Durant les primeres setmanes de recerca bibliogràfica, vaig descobrir que la 

protecció mitjançant barreres és una metodologia molt estesa en altres àmbits com és el militar 

però no en la vessant de protecció en cas d’accident greu. És per això que calia aprofundir sobre el 

tema, apropant les visions i traslladant els conceptes de la protecció amb barreres en general a la 

que és necessària en un entorn de risc tecnològic.  

El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), 

a l'Escola de bombers i protecció civil, àrea de recerca, en el marc d'un conveni de cooperació 

educativa amb la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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2. Sistemes de prevenció i protecció davant d’accidents 
 

El nombre d’accidents amb conseqüències greus ha experimentat una disminució en la seva 

freqüència [Revista Catalana de Seguretat Pública 23;131], degut en gran mesura a la nova cultura de 

seguretat adquirida deguda a regulacions més estrictes, una millora en la formació dels operaris i un 

major control i automatització dels processos.  

Els patrons d’ordenació territorial de les ciutats compactes tradicionals tenen el propòsit de 

promoure el desenvolupament sostenible de la ciutat separant funcionalment els diferents usos però 

mantenint la cohesió. Les primeres planificacions territorials van reorganitzar les funcions urbanes en 

l’espai metropolità de les ciutats afectant fonamentalment la redistribució de la població entorn a les 

zones industrials i residencials. Tot i això, les expectatives a l’alça dels habitatges, generades per una 

demanda en augment creixent, l’especulació del sòl, la planificació urbanística laxa, etc. han afavorit 

l’elecció de les àrees suburbanes com a lloc ideal per establir nous llocs de residència. La construcció 

d’habitatges als suburbis de les ciutats ha marcat la distribució de les ciutats actuals i, tot i que, els 

llocs destinats a ubicar les zones industrials estaven situats originalment lluny de les zones urbanes, 

s’han vist envaïts pel desenvolupament constructiu. En la ciutat compacta tradicional és freqüent 

trobar zones densament poblades amb risc potencial de patir accidents però la reubicació de la 

indústria fora de les àrees urbanes és poc pràctic i costós. Per una banda, no és culpa de la indústria 

que les zones urbanes s’hagin desenvolupat al voltant dels complexos industrials ni tampoc de la 

població que habita aquestes zones exposades a risc. 

El primer pas per tractar aquestes situacions on la planificació urbanística no ha minimitzat l’exposició 

dels elements vulnerables a riscos externs és la reducció o eliminació del risc intervenint sobre la font 

de perill reduint la probabilitat d’ocurrència del succés. Es pot actuar sobre l’establiment: canviant el 

procés productiu, les substàncies químiques utilitzades, soterrant dipòsits, millorant el disseny dels 

equips per augmentar la fiabilitat de la instal·lació, etc., o sobre el medi: millorant les condicions de 

ventilació per dilució per tal de reduir la concentració d’agents químics inflamables o explosius 

utilitzats en el procés. No obstant no sempre es poden modificar les condicions de perill en origen per 

reduir el risc fins a valors acceptables, i és per això, que en aquests casos és necessari aplicar mesures 

compensatòries de caràcter estructural que redueixin l‘impacte potencial sobre els elements 

vulnerables.  
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Una d’aquestes mesures es basa en actuar sobre les característiques pròpies de la instal·lació 

industrial o dels edificis exposats a través de les característiques i els patrons constructius d’aquests. 

És a dir, es tracta d’incorporar paràmetres de disseny arquitectònic en funció del risc utilitzant 

estructures resistents a sobrepressions i/o temperatura (materials resistents al foc) (veure Apartat 5 ) 

i fer un control específic de l’estanquitat i ventilació dels edificis (veure Apartat 6). 

Una altra mesura és la utilització de barreres físiques integrades en el territori. Les barreres tenen 

l’objectiu de limitar els efectes causats per la zona de risc de la zona vulnerable però compartint la 

idea d’integració de la zona industrial en la ciutat (veure Apartat 7). 

Tots dos mètodes de protecció tenen com a objectiu mitigar els danys sobre les persones, béns i 

medi ambient. Aquestes mesures han de protegir els individus dels efectes i conseqüències en cas 

que s’hagi produït l’accident i evitar l’efecte dominó que pugui afectar a altres instal·lacions i 

magnificar les conseqüències del succés iniciador. La selecció d'un determinat mètode dependrà del 

perill en particular: la quantitat de material present, la localització de les instal·lacions, el procés, etc., 

i de l’anàlisi quantitativa de risc de cada cas. L’aplicació d’aquestes mesures va més enllà del 

compliment dels reglaments vigents. 

Últimament s’està plantejant modificar els patrons urbanístics del model de ciutat compacta 

tradicional a un nou tipus de ciutat més dispersa i fragmentada comunicada mitjançant una xarxa 

complexa de carreteres i vies de transport model. Aquest nous models de ciutat garanteixen les 

distàncies de seguretat però multipliquen el consum de territori, d’energia i de recursos, arribant a 

ser insostenibles a llarg termini. 

L’aplicació de mesures estructurals hagués reduït els efectes d’accidents on s’han donat aquest tipus 

de situacions. Un exemple d’accident amb origen en un establiments industrials i amb efectes a la 

població és l’explosió produïda a la planta AZote Fertilisants, coneguda com AZF, manufacturera i 

productora de fertilitzants amb base de nitrat d’amoni a Toulouse (França) l’any 2001. Toulouse és 

una ciutat densament poblada amb aproximadament uns 450.000 habitants. Tot i això, quan es va 

establir la fàbrica per primera vegada al 1924, la indústria estava molt lluny de la ciutat. En el 

moment de l’accident la fàbrica es trobava a prop d’un barri densament poblat de la ciutat, rodejada 

per una autopista i altres empreses (Figura 2.1). No obstant, els propietaris van patir una forta 

oposició per part de la gent del poble quan van proposar fer el trasllat de la fàbrica [1]. 
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Figura 2.1 Distribució de les zones industrials (blau) i les zones construïdes (verd) a Toulouse l’any 2001 [Ortofoto extreta 
de https://maps.google.com/, 12/07/2014] 

 

L’explosió va ser provocada per l’amonitrat (fertilitzant a base de nitrat de amoni) i va causar la mort 

de 31 persones, centenars de ferits i la destrucció de més de 27.000 edificis dels voltants. Va provocar 

també danys a les empreses dels voltants però no es va produir efecte dòmino. L’opinió pública i la 

pressió política van forçar que la planta i els seus voltants fossin demolits en la seva totalitat. Al seu 

lloc, s’ha construït un centre de investigació contra el càncer i una zona enjardinada [2]. Les fàbriques 

dels voltants també han tancat. 

Una altre exemple que posa de manifest aquesta situació és l’explosió del magatzem FE Fireworks 

Ensechede (Holanda) en un barri residencial proper al centre de la ciutat (Roombeek). Ensechede té 

una població d’aproximadament 150.000 i, concretament unes 2.500 persones residien al barri que 

rodejava la fàbrica (Figura 2.2). 



 SISTEMES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DAVANT D’ACCIDENTS 13 
 

 

 

Figura 2.2 Distribució de la zona industrial (blau) i les zones construïdes al voltant a Enschede l’any 2000 [Ortofoto extreta 
de https://maps.google.com/, 12/07/2014] 

 

L’empresa es dedicava a l’emmagatzematge i empaquetament d’explosius, sobretot de productes 

pirotècnics, importats de la Xina. El magatzem va anar augmentat la seva capacitat 

d’emmagatzematge al llarg dels anys. En el moment de l’accident, i tenint en comptes les quantitats 

d’emmagatzematge, el magatzem no complia la directiva Seveso vigent [3]. L’accident va començar 

degut a un incendi en l’edifici principal del magatzem i es va estendre als contenidors exteriors 

causant la mort de 25 persones i d’aproximadament 1000 ferits. En un radi de 750 metres, van ser 

sotmesos a danys greus i van quedar inhabitables. Ensechede va decidir treure i enderrocar les 

estructures restants. En total, uns 1.400 edificis entre establiments comercials i habitatges van ser 

destruïts o seriosament malmesos [4]. 
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Aquestes situacions també es donen en zones properes a vies de transport per carretera i ferrocarril 

de mercaderies perilloses. Un cas recent és el descarrilament d’un tren de mercaderies transportant 

GLP provinent d’una refineria a l’estació de Viareggio (Itàlia) l’any 2009. 

El descarrilament va produir danys en un dels vagons i a través del forat es va evaporar sobtadament 

tot el contingut formant tant un bassal com un núvol tòxic. El núvol es va dispersar pels voltants i va 

arribar als edificis propers a l’estació (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Distribució de la zona de transport (blau) i les zones construïdes al voltant a Viareggio l’any 2001 [Ortofoto 
extreta de https://maps.google.com/, 12/07/2014] 

 

La ignició tant del núvol com del bassal va donar lloc a explosions, flamarades (flash fires) i incendis 

de bassal (pool fires). Viareggio és una ciutat d’aproximadament 63.000 habitants. El barri de 

Terminetto, en el que es va produir el descarrilament, presentava zones urbanitzades en els dos 

costats de l’estació. La casa malmesa més propera estava a una distància de només 11 metres de la 

via [5]. L’accident va posar de manifest la importància del manteniment de les vies de transport per 
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ferrocarril i més si es transporten mercaderies perilloses. La zona s’ha reconstruït i, tot i no tenir una 

franja de seguretat, la via no s’ha soterrat.  

Aquestes situacions es donen també localment a Catalunya. Un exemple és el que es dóna al Polígon 

Industrial Químic de Tarragona. La concentració d’indústries amb nivell alt (vermell) i nivell baix (blau) 

i la zona d’alerta es mostren a la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Concentració d’indústries amb nivell alt (vermell) i nivell baix (blau) i la zona d’alerta del Polígon Industrial 
Químic de Tarragona [http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp, 12/07/2014] 
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La zona industrial presenta una gran concentració d’establiments amb risc d’accident greu i un elevat 

flux de transport de mercaderies perilloses, produint-se situacions de proximitat d’establiments 

industrials afectats per la normativa Seveso i zones urbanes no industrials.  

La comissaria de la Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra de Tarragona ha aplicat mesures de 

protecció de caràcter estructural mencionades anteriorment degut a la seva proximitat amb el sector 

industrial, incorporant paràmetres arquitectònics de resistència a explosions, un control específic de 

l’estanquitat de l’edifici mitjançant vidres resistents i el tancament automàtic dels sistemes de 

ventilació a partir de la validació de l’alarma detectada per sensors específics. La situació de la 

comissaria en el Polígon és pot observar a la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Distribució de la zona industrial (blau) i les zones construïdes al voltant (verd) del Polígon Industrial Químic de 
Tarragona [Ortofoto extreta de https://maps.google.com/, 12/07/2014] 

 

Cal considerar també les possibles incompatibilitats entre una via de transport amb gran flux de 

mercaderies perilloses amb establiments industrials. En la Figura 2.6 s’observa la proximitat d’una 

indústria catalogada amb risc alt a una via de transport per carretera amb flux molt important.  
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Figura 2.6 Establiments industrials amb risc alt al costat d’una xarxa viària amb flux elevat de mercaderies perilloses (blau) 
[Ortofoto extreta de https://maps.google.com/, 12/07/2014] 

D’altra banda, també es troben situacions que poden tenir una gran intensitat en l’afectació no 

només per la seva potencialitat intrínseca i la seva posició relativa respecte altres situacions de risc 
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sinó per la gran complexitat que pot arribar a presentar l’emergència degut a l’extensió territorial de 

l’accident en base al seu avenç i a l’exposició de població especialment vulnerable, com per exemple 

població turística (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 Establiment industrial amb risc alt i xarxa viària amb flux elevat de mercaderies perilloses (blau) propers a 
habitatges i a zones amb molta concurrència (verd) [Ortofoto extreta de https://maps.google.com/, 

12/07/2014] 
 

Tant el risc en transport per carretera com el transport per ferrocarril de mercaderies perilloses té 

com a problema afegit respecte el dels establiments industrials la deslocalització. A més a mes, és en 

ambdues situacions on més es posa de manifest la proximitat entre la població i el risc; en el primer 

cas, degut a que és inevitable l’ús de vies secundàries i, en el segon, degut a que a que les vies de 

transport travessen nuclis urbans (Figura 2.8). El transporten d’aquest tipus de mercaderies circulen 

per vies situades a prop de nuclis de població o, fins i tot, per l’interior de nuclis urbans.  

A Catalunya, no s’apliquen el criteris de confinament en les zones pròximes a vies de transport, però 

sí sirenes d’avís a la població. S’està impulsant el transport per ferrocarril de mercaderies perilloses 

atesa la menor accidentalitat. En aquest mode de transport hi ha més capacitat de control i es pot 

concentrar el volum de transport.  



 SISTEMES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DAVANT D’ACCIDENTS 19 
 

 

 

Figura 2.8 Via soterrada de transport per ferrocarril en tram en el que travessa una ciutat [Ortofoto extreta de 
https://maps.google.com/, 12/07/2014] 

 

També hi pot haver interaccions entre ambdues vies de transport, una situació amb el cas exposat 

anteriorment es mostra a la Figura 2.9. L’única solució possible en aquests casos és el soterrament 

degut a la impossibilitat física d’aplicar mesures de protecció de caràcter estructural.  

 

Figura 2.9 Població exposada a risc provinent del transport per carretera i per ferrocarril de mercaderies perilloses 
[Ortofoto extreta de https://maps.google.com/, 12/07/2014] 
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També hi ha casos on la interacció és múltiple, els establiments industrials es troben tant propers a 

zones habitades com a vies de transport per carretera i ferrocarril (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Exemple d’interacció entre població, establiment industrial i transport per carretera i ferrocarril [Ortofoto 
extreta de https://maps.google.com/, 12/07/2014] 

 

En els casos observats a les figures Figura 2.7, Figura 2.9 i Figura 2.10 es podrien instal·lar barreres de 

protecció física per reduir la vulnerabilitat de la població enfront dels possibles accidents dels 

establiments industrials o de les vies de transport. 
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3. Normativa aplicable 
 

La normativa aplicable s’ha anat desenvolupant arran de l’anàlisi dels accidents greus amb 

importants efectes sobre les persones, medi ambient i béns2. Alguns dels que han canviat el curs de 

la normativa degut al gran impacte tant en número de morts com en pèrdues patrimonials són 

Flixborough (1974), Seveso (1976), San Juanico (1984), Bhopal (1984), entre d’altres. 

Aquests accidents van posar de manifest el perill que comporta la proximitat dels establiments 

industrials amb zones habitades ja siguin infraestructures, zones residencials, zones de caràcter 

públic, zones d’interès ambiental... Una de les regulacions més importants que es va dur a terme és 

aquella que intenta assegurar la separació entre les zones vulnerables i els establiments industrials o 

infraestructures que siguin de nova construcció i també que les ja existents tinguin en compte 

mesures tècniques complementaries per disminuir-ne l’efecte. 

Cal distingir entre les dues vessants de la seguretat, que en termes anglosaxons s’anomenen: safety i 

security. El primer terme es refereix a la seguretat en front d’accidents, mentre que el segon terme és 

la seguretat en front d’actes il·lícits, en els quals el dany a part de ser una conseqüència és l’objectiu 

de l’acte en si mateix. La seguretat és una matèria molt àmplia i els límits entre les seves 

competències són difoses. Tot i això, en termes generals, les seves competències estan repartides 

entre diferents ministeris de l’Estat Espanyol i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. 

Va ser la fuita de dioxines a Seveso (Itàlia) l’any 1976 que va donar origen a la primera Directiva 

Europea, que s’ha anat adaptant i transposant a l’ordenament jurídic de l’Estat i a la normativa 

catalana. Tot i això, a l’Estat espanyol les primeres regulacions van venir a través d’uns reglaments 

específics de seguretat industrial que s’han complementat i harmonitzant globalment amb la resta de 

països dels Estats Membres mitjançant les directives Seveso. La seguretat industrial té com a objectiu 

la prevenció i la mitigació dels accidents en les instal·lacions industrials o amb el transport i 

emmagatzematge de productes industrials. Els establiments amb risc d’accident greu es troben 

classificats dins dels establiments industrials amb reglament tècnic de seguretat i amb una directiva 

europea. El reglament dels accidents greus afecta al conjunt de les instal·lacions industrials d’un 

establiment independentment i va més enllà de la resta de reglaments tècnics aplicables.  

                                                           

2
 El recull de normativa aplicable als establiments industrials amb risc d’accident greu i al transport de mercaderies perilloses 

es pot trobar a http://infonorma.gencat.cat/ [13/02/2015] 
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La legislació en l’àmbit europeu sobre identificació, classificació, etiquetatge i gestió de la posada al 

mercat i l’ús de productes químics es basa en el Reglament (CE) 1907/2006 REACH (registre, 

avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats químics) i la seva modificació 

mitjançant el Reglament (CE) 1272/2008 CLP (classificació, etiquetatge i envasament), dels quals, de 

manera successiva, es van portant a terme altres modificacions que afecten diferents apartats i 

annexos (tres modificacions els reglaments 790/2009, 286/2011 i 944/2013). Aquestes modificacions 

representen l’adaptació a la UE del Sistema Globalment Harmonitzat (SGH), que és una regulació 

aprovada a escala mundial. El reglament ha significat un canvi en els sistemes de classificació i una 

definició molt més precisa de les substàncies i les seves mescles. A més a més, a suposat un canvi en 

els mecanismes de comunicació del risc químic. 

A nivell estatal, la Llei 8/2010, de 31 de març (BOE núm. 79 de 1 d’abril de 2010)) per la qual 

s’estableix el règim sancionador previst en els reglaments (CE) relatius al registre, a l’avaluació, a 

l’autorització i a la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) i sobre la classificació, 

l’etiquetatge i l’envasament de substàncies i mescles (CLP). 

Pel que fa al transport de mercaderies perilloses per carretera hi ha un acord europeu sobre el 

transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de 

setembre de 1957. D’altra banda, el RID és el reglament relatiu al transport internacional per 

ferrocarril de mercaderies perilloses recollit al conveni relatiu als transports internacionals per 

ferrocarril (COTIF), creat a Berna l’any 1980. 

 

3.1. Seguretat industrial 

Una instal·lació industrial és defineix segons l’article 3 de la Llei 12/2008, de 31 de juliol (DOGC núm. 

5191 del 8 de juliol) de seguretat industrial com el conjunt d’aparells, equips, elements i components 

associats a l’activitat industrial i el que encara que no hi estigui associat pugui comportar un risc 

industrial per a les persones, els béns o el medi ambient.  

El marc estatal de la seguretat industrial està formada per la Llei 21/1992, del 16 de juliol (BOE núm. 

176 del 23 de juliol) d’indústria i el Reial Decret 338/2010, de 19 de març (BOE núm. 84 del 7 d’abril), 

pel que es modifica el Reglament sobre la infraestructura per la qualitat i seguretat industrial aprovat 

pel Reial Decret 338/2010, de 19 de març (BOE núm. 84 del 7 d’abril). 
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El marc legal autonòmic està format per la Llei 12/2008, del 9 de juliol (DOGC núm. 5197 del 27 de 

juliol) de seguretat industrial que deroga la Llei 13/1987, de 31 de juliol (DOGC núm. 869 de 27 de 

juliol) de seguretat de les instal·lacions industrials. Aquesta llei és anterior a la llei estatal (Llei 

21/1992, del 16 de juliol (BOE núm. 176 del 23 de juliol) d’indústria) i desenvolupa el Reial Decret 

2135/1980, del 26 de setembre (BOE núm. 247 del 14 d’octubre) sobre liberalització industrial. 

Aquesta llei esta complementada amb altres disposicions que regulen els procediments d’actuació o 

estableixen requisits addicionals.  

A la Taula 3.1 es mostra un resum de la normativa vigent de seguretat industrial a Espanya i 

Catalunya. 

Taula 3.1. Resum de la normativa de seguretat industrial a Espanya i Catalunya 

ES
P

A
N

Y
A

 Reial decret 2135/1980, del 26 
de setembre (BOE núm. 247 del 

14 d’octubre) sobre 
liberalització industrial (Vigent) 

Llei 21/1992, del 16 de juliol 
(BOE núm. 176 del 23 de juliol) 

d’indústria (Vigent) 

Reial decret 338/2010, de 19 de 
març (BOE núm. 84 del 7 

d’abril) el reglament sobre la 
infraestructura per la qualitat i 

seguretat industrial (Vigent) 

C
A

TA
LU

N
Y

A
 

Llei 12/2008, del 31 de juliol 
(DOGC núm. 5191 del 8 de 

juliol) de seguretat industrial 
(Vigent) 

  

 

D’altra banda, el Reial Decret 338/2010, de 19 de març (BOE núm. 84 del 7 d’abril) el reglament sobre 

la infraestructura per la qualitat i seguretat industrial és complementat a Catalunya mitjançant 

decrets, ordres i instruccions. Aquests complements ajuden a la implantació de la normativa en el 

model organitzatiu català i poden augmentar els requisits de seguretat imposats per l’Estat Espanyol. 

 

3.2. Establiments industrials amb risc d’accident greu 

Els establiments industrials amb risc d’accident greu són aquells que com a conseqüència de la 

presència de substàncies perilloses, ja sigui perquè es produeixen, s’utilitzen, es manipulen, es 

transformen o s’emmagatzemen, són objecte de les directives Seveso.  

La primera normativa la Directiva 82/501/CE del Consell de 24 de juny, coneguda com a Directiva 

Seveso, relativa als riscos d’accidents greus en determinades activitats, ha estat modificada en tres 

ocasions mitjançant la Directiva 96/82/CE del Consell de 9 de desembre (Directiva Seveso II) i la 

Directiva 2003/105/CE de 16 de desembre. La Directiva 2012/18/UE (Seveso III) suplantarà la 

Directiva 2003/105/CE de 16 de desembre (Seveso II).  
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Aquestes normatives han estat transposades a l’ordenament jurídic de l’Estat mitjançant el Reial 

Decret 1254/1999 de 16 de juliol (BOE núm. 172 de 20 de juliol) i les seves modificacions, els Reial 

Decret 119/2005 de 4 de febrer (BOE núm. 36 de 11 de febrer) i Reial Decret 948/2005, de 29 de 

juliol (BOE núm. 181 de 30 de juliol). A l’Estat, com la resta de membres de la Unió Europea, s’haurà 

de transposar la Directiva 2012/18/UE (Seveso III) al ordenament jurídic abans del 31 de maig de 

2015. A la Taula 3.2 es mostra un resum de la normativa vigent relativa a establiments amb risc 

d’accident a Europa, Espanya i Catalunya. 

Taula 3.2. Resum de la normativa d’establiments amb risc d’accident greu a Europa, Espanya i Catalunya 

EU
R

O
P

A
 

Directiva 2012/18/UE (Seveso 
III) del Parlament Europeu i del 
Consell, de 4 de juliol de 2012, 

per la qual es modifica i es 
deroga la Directiva 96/82/CE, 

relativa al control dels riscs 
inherents als accidents greus en 

què intervinguin substàncies 
perilloses. (Vigent) 

  

ES
P

A
N

Y
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Reial decret 1254/1999, de 16 
de juliol, (BOE núm. 172 del 20 

de juliol) pel qual s’aproven 
mesures de control dels riscs 

inherents als accidents greus en 
què intervinguin substàncies 

perilloses. (Transposició Seveso 
II) (Vigent) 

Reial decret 1196/2003, del 19 
de setembre, pel qual s’aprova 
la Directriu bàsica de protecció 
civil per al control i planificació 

davant del risc d’accidents 
greus en què intervinguin 

substàncies perilloses. (Vigent) 

Reial decret 948/2005, del 29 
de juliol, (BOE núm. 181 de 30 
de juliol), i RD 119/2005, de 4 
de febrer, (BOE núm. 36 de 11 
de febrer) pel qual es modifica 
el Reial decret 1254/1999, de 

16 de juliol, pel qual s’aproven 
mesures de control dels riscs 

inherents als accidents greus en 
què intervinguin substàncies 

perilloses. (Modificació RD 
1254/1999) (Vigent) 

C
A

TA
LU

N
Y

A
 

Decret 174/2001, del 26 de 
juny, pel qual es regula 

l’aplicació a Catalunya del Reial 
decret 1254/1999, de 16 de 
juliol, de mesures de control 

dels riscos inherents als 
accidents greus en els quals 

intervinguin substàncies 
perilloses. (Aplicació Reial decret 

1254/1999, de 16 de juliol 
Seveso II) (Vigent) 

Resolució IRP/971/2010, del 31 
de març, per la qual es dóna 

publicitat als criteris per a 
l’elaboració dels informes 
referents al control de la 

implantació de nous elements 
vulnerables compatibles amb la 
gestió dels riscos de protecció 

civil. (Vigent) 

 

 

La reglamentació considera potencialment d’alt risc (en nivell baix o alt) les activitats en les què 

s’acumulin substàncies perilloses o categories de substàncies per damunt d’uns llindars indicats en 

l’Annex 1 del Reial Decret 948/2005 de 29 de juliol. Les substàncies que poden donar lloc a accidents 

tals com incendis, explosions, dispersions tòxiques o contaminacions mediambientals que podrien 
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afectar les persones, béns i medi que les envolten. Degut a això, la normativa obliga als industrials a 

tenir consciència dels seus riscos: adoptar les mesures necessàries per prevenir accidents greus i 

limitar les conseqüències d’aquests i d’establir uns plans d’emergència a sotmetre a l’aprovació i 

revisió periòdica de l’administració competent. Cal esmentar que el marc legal estatal es completa 

amb el Reial Decret 1196/2003 de 19 de setembre (BOE núm. 242 de 9 de febrer), pel qual s’aprova 

la directriu bàsica de Protecció Civil per al control i la planificació davant del risc d’accidents greus en 

què intervinguin substàncies perilloses.  

 

3.3. Les franges de seguretat i les barreres físiques de protecció 

Les franges de seguretat estan condicionades per la presencia i volum d’emmagatzematge que 

presentin les instal·lacions industrials. La Resolució IRP/971/2010 que presenta criteris aplicats a la 

prevenció dels riscos greus dóna uns valors de franges de seguretat que es mostren a la Taula 3.3. 

Taula 3.3. Resum de la franja de seguretat necessària depenent de la presència i volum de substàncies perilloses 

FRANJA DE 
SEGURETAT 

Instal·lacions industrials amb 
presència de: 

Transport amb flux representatiu de: 

500 metres 

Alt volum d’emmagatzematge: 
Gasos del petroli (metà, butà i propà) 
Combustibles líquids derivats del petroli 
(querosè, gasolina i gasoil). 

Mercaderies tòxiques que poden generar 
núvol de gran abast. 

250 metres 

Gasos liquats inflamables (especialment 
gasos liquats de petroli). 
Substàncies que poden generar núvols 
inflamables, deflagracions o explosions 
Substàncies que poden generar BLEVE 
Substàncies tòxiques que no poden produir 
grans núvols tòxics. 

Gasos liquats inflamables (especialment 
gasos liquats de petroli). 
Substàncies que poden generar BLEVE. 
Substàncies que poden generar núvols 
inflamables, deflagracions o explosions 
Substàncies tòxiques que no poden 
provocar grans núvols tòxics. 

100 metres 
Substàncies inflamables o molt inflamables 
que no poden generar núvols inflamables ni 
deflagracions. 

 

75 metres  
Mercaderies líquides inflamables o molt 
inflamables que no poden generar núvols 
inflamables ni deflagracions. 

50 metres La resta de casos  

 

També dóna uns paràmetres de disseny per tal que la barrera pugui suportar els fenòmens físics de la 

radiació tèrmica i sobrepressió, així com també proporciona els valors màxims admissibles després 

d’aquesta. A la Taula 3.4 es fa un resum d’aquests valors. Cal tenir present que es continua 

necessitant un espai de seguretat que permetin la no afectació dels elements vulnerables protegits 

per la barrera física. Aquest espai de seguretat ha de considerar també l’avenç del núvol tòxic i la 

possible trajectòria dels projectils. 
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Taula 3.4. Resum dels valors a suportar per les barreres i dels màxims admissibles després d’aquesta 

 A suportar per la barrera 
Després de la barrera no es 

pot superar 

Radiació tèrmica [kW/m
2
] 37 8 

Sobrepressió [kPa] 35 6 

Abast de la projecció de fragments Major Menor 

 

Si es procedeix a la instal·lació de les barreres i aquestes compleixen aquestes característiques 

mínimes, les distàncies de seguretat es podran reduir podent apropar els establiments industrials a la 

població. A la Taula 3.5 es fa un resum dels valors de les reduccions esmentades anteriorment.  

 

Taula 3.5. Resum de la reducció de la franja de seguretat mitjançant barreres físiques de protecció 

Valor inicial franja de seguretat Valor final franja de seguretat 

500 metres 250 metres 

250 metres 100 metres 

100 metres 75 metres 50 metres 
 

El disseny (material, forma, alçada, llargària o amplada, entre d’altres) i la ubicació exacta (distància 

amb l’establiment, orientació, entre altres) de l’estructura de protecció seran diferents per cada cas 

particular. Les barreres físiques també podran ser per motes o dunes de terreny artificials que 

realitzin la mateixa funció.  
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4. Planejament del territori en funció del risc i gestió de les 
emergències 

 

4.1. Planejament del territori en funció del risc 

L’estratègia urbanística i l’ordenació del territori determinen la ubicació física dels elements 

vulnerables en relació als establiments industrials i a les carreteres i ferrocarril on s’efectua el 

transport de mercaderies perilloses. Si no es fa correctament pot causar situacions de risc sobre les 

que caldrà actuar. En aquest àmbit es distingeixen dues situacions a tractar de manera diferent: les 

situacions ja generades que necessiten mesures de protecció alternatives i les futures interaccions 

risc i territori que cal planificar i on una correcta ordenació de les assignacions d’usos del sòl és 

suficient. 

Els accidents greus es donen rarament però quan ho fa els efectes són devastadors per les persones 

que habiten les zones pròximes i conseqüentment el desenvolupament urbanístic ha de gestionar 

tant el risc químic provinent d’instal·lacions industrials com el derivat del transport de mercaderies 

perilloses per carretera i ferrocarril.  

Per una bona integració del risc i del territori, la prevenció dels riscos greus no pot ser una activitat 

exclusiva de determinats organismes. Totes les administracions públiques han de participar en la 

integració del binomi risc i territori en matèria de seguretat i urbanisme. Un dels aspectes clau en el 

planejament del territori és conèixer les particularitats del territori en quant a riscos greus i altres 

factors vinculats per tal de combinar la prevenció dels riscos greus en la gestió del territori. 

Actualment, es realitzen informes al final del procés urbanístic només per a plans urbanístics nous 

obtenint una visó parcial de la situació. Per exemple, una manera de poder tenir una visió global seria 

la incorporació de l’anàlisi de risc a tots els POUM i plans parcials. 

El risc provinent del transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril és un paràmetre 

poc considerat però de gran importància en la planificació urbanística. En el transport per carretera 

es produeixen un gran nombre d’accidents i incidents a prop d’àmbits on hi ha una gran concentració 

de població. La planificació del territori en funció del risc en el transport de mercaderies perilloses per 

carretera i ferrocarril té una implantació i abast inferior que la relativa als establiments industrials 

que manipulen substàncies perilloses degut a la a la falta d’una normativa europea que impulsi la 

prevenció del risc. S’ha d’afegir que recentment hi ha hagut considerables creixements urbans a 
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l’entorn de les principals vies de transport com són les autopistes. D’altra banda, en el transport de 

mercaderies per carretera és inevitable l’ús de vies secundàries, normalment més properes a la 

població i menys preparades per fer front als efectes d’un possible accident, per arribar a 

l’establiment industrial que en fa ús. Pel que fa a les xarxes ferroviàries, travessen la majoria de nuclis 

urbans. Cal considerar també les possibles incompatibilitats entre una via de transport amb gran flux 

de mercaderies perilloses amb establiments industrials.  

La majoria dels països de la Unió Europea disposen d’un model de planificació urbanístic al voltant 

dels establiments amb risc d’accident greu amb metodologia adient pel seu cas particular. No és tant 

comuna la realització d’anàlisi de risc en el transport de mercaderies perilloses. L’anàlisi de risc és la 

base de la pressa de decisions relacionades amb la planificació del territori. La no quantificació del 

risc amb metodologies adequades comporta una falta d’informació que provoca judicis poc objectius 

degut a la dificultat en la comparació de riscos de diferents situacions. 

L’Article 13 de la normativa Seveso III que tracta sobre la planificació de la ocupació del territori 

atorga als Estats Membres la responsabilitat de vetllar pels objectius de prevenció d’accidents greus i 

limitar les seves conseqüències per la salut i el medi ambient amb polítiques d’ocupació del territori i 

altres polítiques necessàries. Per tal de complir amb aquest objectiu proposa el control de: 

l’emplaçament de nous establiments, les modificacions d’establiments ja existents i les obres 

públiques noves que puguis ser afectades per les conseqüències d’un accident greu.  

Les polítiques de planificació del territori a llarg termini proposen deixar unes distàncies adequades 

entre els establiments amb risc d’accident greu i zones d’habitatges, zones freqüentades pel públic, 

àrees recreatives, vies de transports i zones amb un interès natural particular o sensibles. Si els 

establiments ja existeixen, s’hauran de prendre mesures tècniques addicionals per no incrementar el 

risc per la salut humana i el medi ambient.  

Els procediments adequats per facilitat l’acció de les polítiques a seguir han d’estar basats en l’estudi 

dels risc vinculats als establiments i d’un dictamen tècnic. 

A l’Annex B es poden consultar els procediments a realitzar per a la implantació i modificació 

d’establiments industrials a Catalunya. 
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4.2. Gestió de les emergències 

En termes d’emergències exteriors a establiments industrials o a infraestructures lineals de transport3 

es defineixen dues zones afectació segons les possibles hipòtesis accidentals que també marcaran la 

planificació del territori en funció de la protecció a proporcionar a la població. 

a) Zona d’intervenció: Zona en la qual les conseqüències dels accidents produeixen un nivell de 

danys que justifica l’aplicació immediata de mesures de protecció.  

b) Zona d’alerta: Zona en la qual les conseqüències dels accidents provoquen efectes que, tot i 

ser perceptibles per la població, no justifiquen l’aplicació immediata de mesures de 

protecció, excepte per als grups de població crítics.  

Aquestes dues zones s’acostumen a definir de forma circular al voltant dels establiments depenent 

de la distància a la que es produeixen certs tipus d’accident. 

D’altra banda, l’urbanisme pot acabar definint escenaris en que no es pugui respondre davant d’una 

emergència i no es pugui protegir a la població amb temps dels danys. La planificació del territori pot 

donar situacions urbanístiques en les que no és possible una correcta gestió de les emergències. En 

aquestes situacions urbanístiques, és a dir, on els efectes alguns escenaris d’emergència es poden 

qualificar com no gestionables ja que es donen circumstàncies d’imprevisió, rapidesa i intensitat dels 

efectes que fan que l’actuació dels serveis d’emergència no permeti evitar les conseqüències 

catastròfiques és on caldrà aplicar mesures de protecció alternatives. 

En aquests casos és quan precisament les mesures que es plantegen en els següents apartats poden 

permetre retornar a un escenari de gestionabilitat quan la resta de tècniques han fallat i fer 

compatible el desenvolupament econòmic i social amb la seguretat, és a dir, un desenvolupament en 

els marges de la seguretat admesa sense per això haver de renunciar a determinats escenaris 

urbanístics. 

                                                           

3
 Els plans especials vigents a Catalunya relacionats accidents amb substàncies perilloses o amb el transport per carretera i 

ferrocarril de mercaderies perilloses són el PLASEQCAT i el TRANSCAT. 
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5. Paràmetres de disseny arquitectònic en funció del risc i 
adequació de les estructures dels habitatges 

 

Les zones residencials o d’equipaments que estiguin en zones de risc haurien d’incorporar en el seu 

disseny variables que augmentin la resistència de l’edifici i la seguretat dels ocupants en cas 

d’accident. És a dir, incorporar paràmetres que redueixin la vulnerabilitat. El disseny arquitectònic 

ofereix protecció addicional en aquelles situacions en què la situació territorial no és òptima. Es 

proposa la utilització del risc com a paràmetre de disseny arquitectònic de tal manera que les 

mesures siguin aplicades ja sigui en fase d’estudi previ o de prevenció posterior en edificis ja 

construïts. L’aplicació d’aquestes mesures està subjecte a les condicions específiques de 

l’emplaçament i la seva influència en el nivell de protecció que ofereixen els productes de construcció 

aplicables. 

Tot i no ser habituals en la majoria de contextos, s’ha de donar importància a les possibles accions 

accidentals sobre els edificis en zones amb una alta possibilitat de patir accidents. El Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE), en el Document Bàsic DB-SE-AE sobre accions de l’edificació [6], té un apartat 

específic sobres altres accions accidentals com el que es poden donar a fàbriques químiques. En 

aquest apartat es precisa que les accions accidentals s’han de fer constar en el projecte executiu amb 

la indicació del seu valor característic i del model utilitzat. Cal tenir en compte que la imposició de 

mesures arquitectòniques que superin els llindars establerts per normativa poden topar amb 

problemes jurídics si no es decideixen en comú acord entre totes les parts. 

Per dissenyar una estructura resistent a explosions es necessita saber la magnitud i les 

característiques de l’explosió, les càrregues que causa, i la resposta de l’estructura a aquesta càrrega. 

S’han d’establir criteris de disseny estructural que siguin raonables [Howard et al, 1982; 490-491], és 

a dir, establir la protecció necessària dins d’uns marges racionals econòmics i de seguretat. 

1. Un edifici resistent a explosions ha de ser capaç de suportar una explosió d’una magnitud 

determinada de manera que es protegeixi el personal, els instruments i l’equipament dels 

efectes de l’explosió. 

2. És considera dany estructural tolerable si aquest no inhabilita l’activitat a l’interior de la 

instal·lació o habitatge durant i després de l’accident. 
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3. Degut a l’efecte de l’explosió, l’estructura patirà deformacions però sense que aquestes 

provoquin una pèrdua de la seva capacitat portant, proveint així un adequat marge de 

seguretat contra la fallida catastròfica.  

4. L’edifici ha de resistir una gran explosió només un cop en la seva vida essent 

suficientment segur per suportar les carregues imposades després de l’explosió.  

No obstant, cada situació dependrà del valor de la intensitat de les magnituds accidentals a la que 

estarà exposat l’edifici i, per tant, es requerirà un estudi individualitzat per tal d’assolir el grau de 

detall necessari.  

A continuació, s’explica la importància de la orientació dels habitatges en funció del risc respecte la 

zona industrial, es descriuen un seguit de modificacions que es poden realitzar als  habitatges i les 

característiques de les estructures dels edificis per ser resistents a l’impacte d’un accident. D’altra 

banda, també es deixa constància de la importància d’una bona selecció de materials i de les 

solucions més innovadores. 

 

5.1. Orientació dels habitatges respecte la zona industrial 

A l’hora de planificar l’orientació de l’edificació en un solar es tenen en compte paràmetres que són 

independents del risc al que estiguin exposats i de la distància a les zones industrials.  

A banda de les condicions meteorològiques (direcció i velocitat dels vents predominants, radiació 

solar i trajectòries de desplaçament), l’orografia i la topografia del terreny, s’ha d’introduir la 

potencialitat d’afectació per accidents en l’orientació de l’habitatge. La majoria d’habitatges es 

construeixen tenint en compte la orientació solar, que suposa un estalvi energètic important, però 

que no ofereix protecció en cas d’accident. A les façanes més afectades s’aplicaran modificacions en 

el seu disseny i, en el cas que l’edifici estigui construït, s’hauran de prendre les mesures de protecció 

necessàries per minimitzar els efectes. En els casos d’estudi, la orientació ha de ser aquella en la que 

es minimitzin al màxim les carregues imposades a l’edifici. 

Finalment, les consideracions no estructurals tals com la seguretat, l’ús, el disseny, el cost i les 

preferències del constructor dictaran la forma, la orientació i la distribució de l’edifici. Hi ha eines que 

permeten el càlcul de l’orientació òptima dels edificis en la que s’aconsegueixi la reducció de 

l’impacte que provoca l’ona de sobrepressió. 
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5.2. Modificacions en el disseny de l’habitatge  

Les façanes amb una major probabilitat d’estar exposades a núvols tòxics, als efectes de la 

sobrepressió, la radiació i la projecció de fragments hauran de tenir un disseny diferent. El fet 

d’aplicar mesures de protecció a la façana té grans efectes en l’aspecte exterior de l’edifici pel que és 

essencial una bona integració estètica d’aquest paràmetre en el disseny de la façana. 

En un habitatge, la façana és el primer element de defensa i la seva resposta envers l’explosió 

afectarà al comportament de l’estructura. D’altra banda, el tipus de façana i, en conseqüència, els 

vidres i marcs instal·lats, tindran una gran importància en l’estanquitat de l’edifici.  

Les finestres i obertures de ventilació obertes en una façana treuen gran part de la protecció que pot 

oferir una façana en cas d’accident. 

Per tant, s’ha de tenir especialment cura en la configuració dels següents elements: 

1. Minimitzar les obertures de la façana (obertures de ventilació, finestres i portes) en la 

façana orientada al sector de risc. 

2. Tenir especialment cura en els punts de connexió entre els vidres i els marcs. 

3. Forma de la teulada. 

4. Elecció d’una estructura resistent. 

Consultar l’Annex C.1 per a més informació.  

 

5.3. Estructures resistents a explosions 

Són molts els paràmetres que afecten en el disseny habitual d’un edifici degut la gran quantitat de 

càrregues que l’afecten: les pròpies de la mateixa construcció, les característiques del terreny, la 

tipologia de l’edifici, els materials estructurals i no estructurals utilitzats, etc.  

En cas que l’edifici estigui ubicat en una zona de risc caldria afegir als càlculs habituals les 

sol·licitacions provinents d’un possible accident. És per això, que el disseny arquitectònic i estructural 

ha de considerar des de l’inici la possibilitat de patir conseqüències d’un accident. L’estructura de 

càrrega d’un edifici resisteix moltes càrregues i és més fàcil adequar-la de manera que també 

resisteixi les càrregues de la seguretat externa. 
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Les càrregues a suportar depenen de la geometria de l’edifici i de la característica de l’ona de 

l’explosió. Primerament, l’ona impacta amb la paret més propera a la font de l’explosió i és reflectida. 

A continuació, l’ona s’infiltra dins de l’edifici afectant sostres i parets. Finalment, un temps després de 

l’explosió les ones afecten també la cara de l’edifici més allunyada del focus de l’explosió. Pel que fa a 

les teulades, des del punt de vista de l’ona expansiva i la distribució de pressió, a major distància les 

formes rodones són és bones conductores. 

A part de l’ona de sobrepressió, els membres estructurals estan sotmesos a carregues en la direcció 

contrària degut a la succió i el rebot de l’estructura.  

Normalment, no s’apliquen els factors combinats de vents i sismes amb protecció contra explosions 

degut a la baixa probabilitat de la simultània ocurrència dels esdeveniments. 

L’afirmació de que es podria produir una reducció dels danys provocats per explosions si s’apliquessin 

els estàndards constructius de les estructures dissenyades per ser sotmeses a terratrèmols no és del 

tot certa [7]. Una estructura dissenyada per resistir els efectes de forts moviments del sòl és difícil 

que tingui un bon comportament enfront les carregues produïdes per una explosió. La resposta serà 

diferent degut a les grans diferències entre les característiques de les dues sol·licitacions. Tot i això, hi 

ha determinats aspectes del disseny d’estructures resistents a terratrèmols poden ser útils si 

s’apliquen en el disseny d’estructures resistents a explosions com la utilització de materials 

constructius amb una major ductilitat i l’habilitat de transmetre les carregues per igual en tots els 

elements estructurals. No obstant, s’han de tenir en compte la diferent localització de les zones amb 

major concentració d’esforços i la necessitat d’utilitzar un diferent grau de ductilitat. 

La majoria de tècniques constructives amb materials conformats com és la construcció amb maó no 

és adequada en estructures resistents a explosions. Per saber si una construcció és adequada cal 

saber com es comporta en front de sobrecàrregues ja que les estructures poden ser font de 

fragments. Típicament, els punts més dèbils sigui quin sigui el material utilitzat són les unions entre 

els elements de construcció verticals i horitzontals.  

Generalment, l’altura de l’edifici incrementa considerablement el cost de les mesures a aplicar. A més 

altura, degut a les sol·licitacions horitzontals que imposa l’explosió, el disseny dels fonaments és més 

complex. També s’ha de tenir en consideració que els edificis provoquen reflexions de l’ona 
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expansiva que provoquen que l’efecte sobre un edifici proper sigui diferent al que experimentaria si 

es trobés a camp obert. 

Consultar l’Annex C.2 per a més informació.  

 

5.4. Materials de construcció  

El comportament dels elements estructurals com l’alumini o l’acer ja han estat font d’investigació pel 

que fa a la seva resposta en front d’explosions. 

La característica més important que han de tenir els materials constructius utilitzats és la d’absorbir 

grans quantitats d’energia sense una ruptura catastròfica de l’estructura. Per tant, els materials 

constructius han de ser dúctils però resistents. L’estructura ha de ser capaç de suportar les grans 

carregues horitzontals a les que estarà exposada degut a l’explosió. També és important que els 

materials utilitzats en la construcció tinguin una bona reacció i resistència al foc. La classificació dels 

productes de construcció i elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i 

resistència front al foc esta recollit al Reial Decret 842/2013, de 31 de octubre. 

La resistència al foc és la capacitat d’un element de complir, durant un període de temps, l’estabilitat, 

l’estanquitat o la integritat al foc i fums, l’aïllament tèrmic i/o altres funcions exigibles, especificades 

dintre de la norma d’assaig. En canvi, la reacció al foc és la resposta del material en quant a la seva 

pròpia descomposició en front del foc al que ha estat exposat, en condicions específiques4.  

Cal evitar la utilització de materials amb característiques de reacció al foc altes. En aquest cas, degut a 

la radiació tèrmica i la projecció de fragments els materials haurien de posseir una baixa temperatura 

d’autoinflamació. 

Els materials de construcció més adequats són el formigó armat i l’acer estructural. El formigó armat 

és un material amb una gran capacitat de resistir carregues laterals degut a la seva massa que li 

proporciona una gran inèrcia. A part de la seva resistència estructural inherent té un bon 

comportament enfront del foc i poca tendència a la projecció de fragments. Per assegurar una bona 

                                                           

4
 Les definicions estan recollides en el CTE-DB-SI (Codi tècnic de l’edificació, document bàsic de protecció contra incendis), a 

la norma UNE-EN ISO 13943 de Vocabulari en Seguretat contra incendis, en la Llei 3/2010, del 18 de Febrer, de Prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitat, infraestructures i edificis. 
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ductilitat cal fer un bon disseny de la quantitat, localització i qualitat de l’acer utilitzat per fer 

l’armadura. L’acer estructural és un material molt dúctil qualitat essencial en edificis sotmesos a 

explosions.  

S’utilitzen revestiments per protegir els elements estructurals de l’acció del foc i mantenir la capacitat 

portant de l’estructura davant de l’acció del foc. Amb aquest fi es poden utilitzar morters com la 

perlita, la vermiculita, llana de roca, materials ceràmics, etc. Es poden aplicar tant interiorment com 

exteriorment mitjançant la projecció mecànica del element. 

Es poden utilitzar revestiments com les pintures o vernissos intumescents. Aquests eviten la 

propagació de calor degut a que aïllen l’element a protegir ja que s’expandeixen amb la calor 

generada en cas d’incendi. 

Existeix una varietat de nous materials al mercat no utilitzats tradicionalment en la construcció que 

poden ser alternatives vàlids per a suportar l’efecte de la sobrepressió. Són un exemple els materials 

SA/SBC (shock attenuating chemically bonded ceramics) i els compòsits de carboni, aramida, fibres de 

polietilè i resina.  

Els materials compòsits posseeixen una major lleugeresa que els materials de construcció 

convencionals i una gran resistència a la tensió. Poden ser de gran utilitat en situacions on no es 

poden fer servir els materials estructurals convencionals ja sigui degut a que són massa pesants o 

quan la seva construcció és complicada. 
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6. Control específic de l’estanquitat i ventilació dels edificis 
 

En la inhalació de substàncies tòxiques, el temps d’exposició i la concentració són els paràmetres 

claus que determinen les conseqüències negatives sobre la salut. 

Des de la indústria, un cop s’ha produït una fuita tòxica o inflamable s’ha d’intentar limitar el seu 

abast des de l’origen intentant diluir-la al màxim i reduir la quantitat de producte que s’emet a 

l’atmosfera. Es poden utilitzar tecnologies que impedeixin la dispersió del núvol tòxic com són les 

cortines d’aigua que provoquen l’abatiment parcial del núvol ja sigui per dilució, degut a l’entrada 

d’aire al núvol, dissolució, si és tracta d’una substància química soluble en aigua, o arrossegament 

físic del gas o vapor. Si l’abocament és un líquid, també es poden utilitzar escumes semblats a les 

utilitzades en l’extinció contra incendis per tal de reduir l’evaporació. 

Pel que fa a les persones sorpreses a la intempèrie, han d’intentar reduir al màxim el temps 

d’exposició fugint en una direcció diferent, preferentment perpendicular, a la que segueix el plomall.  

D’altra banda, la protecció que ofereixen els edificis, i per tant, el grau de confinament, és essencial 

per limitar els efectes nocius a la salut. La permeabilitat dels edificis, que es contempla en normativa, 

depèn de l’estanquitat de les juntes i de les obertures, el sistema de ventilació, el tipus i la 

concentració de la substància tòxica fora de l’edifici i les condicions meteorològiques a l’exterior, és a 

dir, a més velocitat del vent més baixa protecció. Els punts febles dels edificis pel que fa a la 

impermeabilitat al gas es localitzen principalment a les façanes: les obertures i els orificis de 

ventilació. En confinament es redueixen gran part d’aquests efectes, sempre i quan la ventilació sigui 

pràcticament inexistent. Com a mesura a adoptar s’ha de poder interrompre de manera provisional 

la ventilació tant ràpid com sigui possible i en la mesura que sigui possible després d’un accident.  

El model ideal és aquell que utilitza paràmetres d’estalvi energètic extrem amb un sistema per 

controlar la ventilació. En el cas de fuita tòxica, s’haurien d’aturar els sistemes de renovació d’aire per 

aconseguir el major grau d’estanquitat possible. És a dir, les solucions d’estalvi energètic són vàlides 

sempre i quan es pugui garantir una ventilació nul·la en el moment de la detecció de la fuita de 

substàncies perilloses. La mateixa senyal d’alerta dels sensors pot activar automàticament el 

tancament del sistema de ventilació de manera que sigui rearmable manualment un cop passat el 

núvol.  
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Pel que fa al factor estanquitat, els costos addicionals es poden considerar força baixos si s’integren 

en fase de disseny.  

Els edificis de pública concurrència o d’alta ocupació posseeixen de zones de confinament segures 

definides en el pla d’autoprotecció de l’edifici. Es trien aquelles sales més adients en quant a la 

capacitat de confinament, és a dir, les menys exposades als focus de perill. En els edificis pròxims a 

establiments amb risc d’accident greu. Seguint la línia de la creació de zones de confinament segures 

en edificis d’alta ocupació, s’hauria de planejar la creació d’una sala que incorporés els paràmetres 

relatius a l’estanquitat i ventilació dels edificis juntament amb els de disseny arquitectònic proposats 

a l’apartat anterior. 
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7. Sistemes de protecció mitjançant barreres integrades en 
el territori 

 

La construcció de barreres ha estat un recurs àmpliament utilitzat com a mitjà de protecció en ús des 

de la prehistòria i amb un gran desenvolupament quan es van originar les primeres ciutats, 

especialment a l’Edat Mitjana. Tot i això, el creixement exponencial de les ciutats va impulsar la seva 

desaparició per facilitar l’expansió i la comunicació entre ciutats. A l’actualitat, s’està recuperant el 

concepte de barrera com a salvaguarda, tant de riscos naturals com tecnològics.  

Pel que fa als riscos naturals, hi ha una línia oberta d’investigació en l’estudi dels possibles efectes 

beneficiosos d’instal·lar barreres físiques. Concretament, s’està estudiant la proposta de construir un 

mur de 300 metres d’altura i 40 metres d’amplada que evitin la formació de tornados aturant les 

corrents d’aire que els causen [8]. Anàlogament, s’està investigant el benefici que poden aportar per 

tsunamis [9]. 

Les barreres físiques integrades en el territori són necessàries quan el conjunt d’actuacions 

preventives de planificació territorial i de disseny arquitectònic no són suficients per evitar la 

generació situacions de convivència entre elements vulnerables i perill (Figura 7.1).  

 

Figura 7.1 Ús de barreres físiques com a mitjà de protecció i problemàtica associada [Elaboració pròpia] 
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Les barreres de protecció han de suportar els fenòmens físics de radiació tèrmica i sobrepressió ja 

sigui d’accidents provinents d’establiments industrials que manipulen substàncies perilloses i/o del 

transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. En cas de ser necessari, les barreres 

permeten reduir el valor de la distància fins a valors mínims que permetin distàncies menors entre 

ambdós elements urbanístics. 

Tot i que la utilització de barreres de protecció de riscos tecnològics està recomanada en algunes 

normatives autonòmiques, no hi ha una guia on s’especifiqui una metodologia estandarditzada de 

disseny i càlcul de barreres físiques amb aquesta aplicació en concret. Sí que es poden trobar llibres i 

manuals orientats al disseny d’estructures resistents als efectes de les explosions i de la projecció de 

fragments que poden servir de base per a l’estudi de les mateixes. 

 

7.1. Solucions constructives existents 

Hi ha estudis que mostren un desenvolupament pràctic de barreres resistents a explosions tant per 

ús militar com per aplicacions civils. Un exemple són les barreres creades a partir de l’apilament de 

sacs geotèxtils plens de terra, sorra o grava. Un altre tipus de barreres estudiades són les mixtes, és a 

dir, aquelles que aprofiten conjuntament les propietats de l’acer, el formigó i la sorra.  

La metodologia clàssica de construcció de barreres que augmenta la seva resistència i evita la 

projecció de fragments és l’aplicació d’un recobriment de formigó projectat sobre una doble malla 

electrosoldada.  

Hi ha noves concepcions de barreres, com les RSA o les CMI que s’exposen a continuació, que 

intenten aportar una solució efectiva oferint una bona resistència a les explosions i al foc, intentant 

adaptar-se a un ventall el més ampli possible de perills i a les característiques de l’espai, sense perdre 

de vista el concepte de barrera integrada en el territori amb un concepte estètic. 

 

7.1.1. Barreres de sorra 

Les barreres de terra són una opció econòmica i constructivament simple. Hi ha dues concepcions de 

barreres de terra: les creades a partir de l’apilament de sacs geotèxtils i les construïdes mitjançant 

motes o dunes artificials de terreny.  

El fet que la terra sigui l’element principal de construcció té un gran efecte en el gruix de la barrera. 

En ambdós casos es requerirà d’un elevat gruix per assolir una resistència adequada.  
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Tot i això, el seu comportament és bo i no projecten fragments letals. La terra ofereix un bon 

aïllament de les ones de sobrepressió i les barreres construïdes amb aquest material tenen 

l’avantatge de poder ser reparades fàcilment en cas de danys.  

 

Apilament de sacs geotèxtils 

Les barreres creades a partir de l’apilament de sacs tenen un ús bàsicament militar i són instal·lades 

de manera temporal o semi-permanent. Les barreres semi-permanents la terra, sorra o grava és 

compactada en sacs per donar consistència a la barrera i facilitar el seu muntatge. Les barreres 

Defencell i Hesco Bastions es comercialitzen utilitzant la concepció de sacs geotèxtils omplerts de 

sorra. La diferència entre elles és que les barreres Hesco Bastions porten una malla exterior d’acer 

formant una gàbia (Figura 7.2). El gruix d’aquestes barreres està comprès entre 1 i 2 metres. Un 

exemple comercial de barreres temporals són les barreres Houston Barricade fabricades de polietilè 

d’alta densitat i amb l’interior del material granular més adequat. La seva estètica militar i funcional 

impedeix que puguin ser instal·lades en un entorn urbà. 

 

Figura 7.2. Exemples de barreres de protecció clàssiques que no tenen en compte consideracions estètiques Hesco 
Barrieres [Crawford et al. 2006] 

 

Dunes o motes de terreny 

Una alternativa amb més possibilitats d’integrar-se en el teixit urbanístic de la ciutat però menys 

estesa és la construcció de motes o dunes artificials de terreny mitjançant la construcció de talussos 

(Figura 7.3). Aquest tipus de barrera ofereix una solució practica alternativa quan hi ha terrenys 

disponible al voltant dels elements vulnerables que es vulguin protegir.  

Els talussos han de ser construïts de manera que es minimitzi la projecció de fragments. Amb aquest 

fi es poden utilitzar diverses tècniques constructives com pot ser el recobriment amb pedra, formigó 

o mitjançant espècies vegetals.  
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Figura 7.3. Motes o dunes artificials de terreny mitjançant la construcció de talussos [Elaboració pròpia] 

 

7.1.2. Barreres construïdes amb materials fràgils: sorra, aigua líquida, gel, fusta o plàstic 

Les barreres construïdes amb materials fràgils ja siguin de sorra, aigua líquida, gel, fusta o plàstic 

tenen tant bon comportament com les barreres rígides, tal i com es pot observar a la Figura 7.4. 

Aquesta gràfica compara el pic de sobrepressió a diferents distàncies després de la barrera i posa de 

manifest que el fet de posar una barrera és sempre millor que no posar-ne sigui quin sigui el material 

emprat.  

 

Figura 7.4. Pics de sobrepressió a diferents distàncies després de les barreres de materials fràgils [Smith, 2010] 

 

L’ús de barreres d’aigua o gel en un contenidor adequat i ben ancorat tenen una actuació semblant a 

la de les barreres rígides estàndard i no projecten fragments [Smith, 2010]. Comercialment, trobem 

les barreres Waterwall desenvolupada per Cintec en base a la patent WO2005040714 A1 (Figura 7.5) 

[10]. Aquestes barreres estan fetes amb doble tela de PVC en forma de bossa flexible que realitza la 

funció de contenidor de l’aigua. Estan pensades per tenir un ús temporal que es pot allargar uns 

quants mesos amb un correcte manteniment.  
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Figura 7.5. Exemple de barrera Waterwall desenvolupada per Cintec [http://www.cintec.com/waterwall/home.php, 
08/12/2014] 

 

7.1.3. Barreres de formigó armat 

Un dels manuals més complets i d’accés lliure és el creat per la UFC 3-340-02 (Unified Facilities 

Criteria) [UFC 3-340-02, 2012] on es fa un estudi exhaustiu de la construcció de barreres físiques 

permanents de protecció que resisteixin l’efecte de detonacions [11]. El document segueix una via 

clàssica utilitzant el mètode del TNT equivalent. En el document es donen criteris de disseny per 

construccions de formigó armat. L’estudi a l’hora d’establir el rang de disseny diferencia si és una 

gran explosió o una explosió menor ja que la carrega generada sobre la estructura no serà la mateixa 

i la projecció de fragments tindrà un abast diferent.  

Comercialment és troben una sèrie de barreres conegudes amb els noms de Alaska, Texas o Bremer i 

Jersey, i que es mostren a la Figura 7.6, d’ús temporal i utilitzades amb fins militars recentment a 

Bagdad i Afganistan [Smith, 2010].  

 

Figura 7.6. Exemple de barreres Texas i Alaska [Smith, 2010] 

 

Les tres barreres mencionades anteriorment es diferencien bàsicament en les seves proporcions 

condicionades per l’altura (Taula 7.1). 
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Taula 7.1. Resum de la mida de les barreres Alaska, Bremer o Texas i Jersey 
[http://www.ingenia.org.uk/ingenia/issues/issue37/matten_basra.pdf, 8/07/2014] 

Barrera Altura (m) 

Alaska 6 

Bremer/ Texas 3,7 

Jersey 1 

 

7.1.4. Barreres mixtes: acer-formigó-acer, acer-sorra-acer i formigó- sorra- formigó 

Acer-formigó-acer 

Un tipus proposat és el de barreres acer-formigó-acer estan composades per dos panells d’acer 

estructural amb un nucli interior de formigó, que pot ser armat o no segons la situació. Els panells 

d’acer poden anar connectats entre ells mitjançant ganxos (Figura 7.7) i barres, o bé mitjançant 

l’encaix amb les estructures de suport (Figura 7.8). L’eficàcia d’aquestes barreres ha estat provada 

per diversos autors que han demostrat que resisteix grans sobrepressions [Lan et al., 2005].  

 

Figura 7.7. Panells d’acer abans de ser formigonats en massa [Kong, 2012] 

 

Hi ha autors [Crawford et al. 2006] que proposen nous disseny de barreres resistent a explosions 

tenint en compte la integració estètica en el medi on han de ser instal·lats i obtenint resultats 

satisfactoris quan s’exposen als efectes de les explosions.  

En les comercialitzades per RSA Protective Technologies LLC els panells estan suportats per pilars 

d’acer cimentats al voltant de 3 metres. L’espai que rodeja els pilars s’omple de terra per guanyar 

flexibilitat en cas d’estar sotmès a tensió de cisalla. L’alçada habitual d’instal·lació d’aquestes barreres 

és de 1,2 a 3 metres.  
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Figura 7.8. Exemples de barreres RSA Protective Technologies LLC [Crawford et al., 2006] 
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Acer-sorra-acer  

Les barreres creades per CMI (Corrugated Metals Inc.) també utilitzen panells metàl·lics però, en 

aquest cas, omplerts de terra i sense fonaments (Figura 7.9). L’alçada màxima assolida per aquestes 

barreres és de 25 metres aproximadament.  

 

 

Figura 7.9. Exemples de barreres CMI (Corrugated Metals Inc.) [Crawford et al,. 2006] 

 

Formigó- sorra- formigó 

El manual UFC 3-340-02 [UFC 3-340-02, 2012] mencionat anteriorment també dóna la guia de 

disseny de barreres del format formigó – sorra – formigó armat. Un aspecte a destacar és la 

importància de la sorra, si aquesta és molt compacte el formigó que rep l’impacte té un 

comportament diferent. La sorra menys densa presenta un percentatge de buits més gran i, per tant, 

les partícules tenen més espai per moure’s. Presenten un bon comportament a curta distància en 

detonacions on hi ha una gran quantitat involucrada d’explosiu.  

 

7.1.5. Comparativa de barreres 

Un cop s’han estudiat les diferents alternatives possibles s’observa que el disseny de les barreres de 

protecció és bàsicament funcional influït pel seu ús típicament militar (Taula 7.2). Aquesta concepció 
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utilitària de les barreres fa que siguin vistes com un element intrusiu, essent el factor estètic una de 

les majors limitacions de la seva instal·lació. Es necessari prestar una atenció especial en el disseny de 

la barrera per a que no estigui en contradicció amb l’aparença habitual dels elements urbanístics de 

la ciutat.  

La barrera ha de fer front a la intensitat de les magnituds físiques i químiques a les quals pot estar 

exposada en cas d’accident. Una barrera amb un disseny inadequat pot descompondre’s en 

fragments la projecció dels quals pot arribar a provocar més danys que l’ona de sobrepressió en si.  

Taula 7.2. Comparativa de les diferents solucions constructives existents 

 Dissenyades per 

distàncies a 

l’explosió 

Resistència al 

foc 

Projecció de 

fragments 

Aplicació per 

risc químic 

Integració 

d’aspectes 

estètics 

Barreres de sorra 

Apilament de sacs geotèxtils 
Baixa Mitja Mitja No No 

Barreres de sorra 

Dunes o motes de terreny 
Variable Alta Baixa Si Si 

Barreres construïdes amb 

materials fràgils 
Baixa Baixa Baixa No No 

Barreres de formigó armat Baixa Alta Baixa No No 

Barreres mixtes 

Acer-formigó-acer 
Variable Mitja Baixa Si Si 

Barreres mixtes 

Acer-sorra-acer 
Curta Mitja Baixa No Si 

Barreres mixtes 

Formigó- sorra- formigó 
Curta Alta Baixa No No 

 

7.2. Paràmetres necessaris per a la definició de la barrera  

Per tal de definir la barrera caldrà establir uns paràmetres geomètrics bàsics (altura, llargada, forma) 

així com la resistència i l’estabilitat intrínseques de la barrera per fer front a la intensitat de les 

magnitud físiques i/o químiques de l’accident. Aquests paràmetres s’obtindran a partir del càlcul de 

l’abast màxim i l’altura màxima de vol dels fragments, la radiació tèrmica, la sobrepressió, el valor de 

Característiques 

Tipus  

de barrera 
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les quals dependrà de la metodologies de càlcul emprada. El resum de paràmetres i factors 

necessaris per al seu càlcul es pot observar en la Figura 7.10. 

Un altre factor bàsic a l’hora de dissenyar una barrera física i del qual depenen la resta paràmetres 

són les propietats i la ubicació de les substàncies perilloses i la distància entre el focus de perill i els 

elements vulnerables a la que s’ha d’instal·lar la barrera. 

La barrera ha de tenir un disseny equilibrat i a la vegada resistir a les especificacions establertes. 

Només mitjançant un estudi acurat d’aquests paràmetres es pot obtenir una representació adequada 

de la barrera. La definició d’aquests paràmetres també ha de permetre el càlcul estructural que 

garanteixi la viabilitat arquitectònica de la barrera. Finalment, una major estudi d’aquests paràmetres 

pot donar més informació sobre les opcions més econòmiques en la situació estudiada. 

 

Figura 7.10 Paràmetres necessaris per al disseny de barreres [Elaboració pròpia] 
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7.2.1. Altura 

La barrera haurà de ser capaç d’aturar la major part dels fragments projectat, fer de pantalla de la 

radiació emesa i reduir la sobrepressió. L’ona de sobrepressió necessita una anàlisi més profunda 

degut a l’existència d’interaccions entre les ones de sobrepressió i la barrera, que provoquen la 

creació d’ones reflectides que interaccionant amb la ona inicial poden originar una sobrepressió 

addicional sobre la cara exposada de l’estructura.  

L’altura de la barrera dependrà de la distància a la qual es plantegi la instal·lació de la barrera. L’altura 

de la barrera física no hauria d’excedir els 15 metres d’altura, per tal de no allunyar-se de l’objectiu 

d’integrar urbanísticament la barrera. Les barreres físiques es poden implantar de manera que s’eviti 

el contacte visual entre els elements vulnerables i les activitats industrials però no són un element de 

separació sinó que estan concebudes per a realitzar la integració de manera segura de les zones 

industrials i les zones residencials.  

 

7.2.2. Llargada i orientació 

La llargada de la barrera estarà totalment condicionada per la situació geogràfica dels elements 

vulnerables respecte de la zona industrial. Per al correcte funcionament de la barrera és 

imprescindible que estigui correctament orientada entre els elements vulnerables i el focus de perill. 

La llargada ha de ser suficient per oferir pantalla total sobre aquests i amb una orientació òptima que 

redueixi el màxim possible l’impacte que provoca un accident. Una sobreestimació de la llargada de 

la barrera pot provocar un augment substancial en els costos de construcció sense elevar la 

protecció.  

 

7.2.3. Estabilitat i resistència 

L’aspecte fonamental del disseny i construcció d’una barrera és la seva estabilitat en front de les 

carregues a les que està sotmesa, oposant-se alhora a la bolcada i al desplaçament que les càrregues 

provoquen, la magnitud d’algunes de les quals és funció de l’accident.  

Els càlculs necessaris pel dimensionament de les barreres físiques han de tenir en compte els 

diferents escenaris accidentals que poden provocar les substàncies perilloses utilitzades o 

emmagatzemades en l’establiment industrial. A la Figura 7.11 es pot observar com pot evolucionar 

una fuita depenent del seu estat i condicions a les que ha estat sotmesa.  
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Els possibles escenaris accidentals vénen determinats per l’estat físic (sòlid (pols), líquid o gas (vapor)) 

de la substància que inicia l’escenari accidental. Els escenaris habituals són vessaments, incendis, 

explosions, dispersions atmosfèriques i BLEVE. Aquests accidents tindran uns efectes que poden ser 

químics (núvols tòxics i/o contaminació), mecànics (ona de sobrepressió i projecció de fragments) i 

tèrmics (radiació), que seran els que hauran de ser utilitzats en el dimensionament de les barreres 

físiques.  

 

Figura 7.11 Escenaris accidentals i possibles efectes d'una fuita [Revista Catalana de Seguretat Pública 23; 128] 

 

Assolida una amplada mínima suficient per resistir les carregues a les que està sotmesa i tenir una 

bona estabilitat estructural, variar la amplada de la barrera no té efectes significatius en la reducció 

de la sobrepressió [Zhou et al., 2008]. 

Els mètodes de càlculs aplicats al dimensionament de les barreres físiques són els utilitzats en el 

disseny d’estructures resistents a explosions. No són adequades les metodologies de disseny 

d’estructures sotmeses a terratrèmols. Una estructura sotmesa a una explosió és un sistema dinàmic 

complex amb infinits graus de llibertat. Els problemes a l’hora de fer un disseny dinàmic és la 

determinació de la resistència requerida per suportar l’ona de sobrepressió de cada membre 

estructural. 
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La resposta d’un element constructiu a una explosió és dinàmica i inelàstica [Louca et al., 2004]. 

Controlant la flexibilitat i les deformacions produïdes de la barrera, o els elements estructurals i la 

façana en el cas que l’estudi s’ampliï a edificis, han de ser dissenyats per dissipar l’energia de 

l’explosió en grans quantitats.  

La barrera ha d’absorbir l’energia de les càrregues a les que està sotmesa deformant-se. Els efectes 

de les etapes de l’explosió i l’energia que es dissipa a traves de la deformació inelàstica s’ha 

d’estudiar per determinar el comportament unívoc de l’estructura. 

El comportament que tenen les edificacions en front de la sobrepressió produïda per una explosió es 

pot avaluar numèricament utilitzant els principis de la dinàmica d’estructures. Hi ha dos mètodes de 

càlcul: el model SDOF i el model MDOF. El model SDOF (single-degree-of freedom) és adequat per 

components on la carrega és uniforme i la resposta està molt ben caracteritzada. S’utilitza 

generalment per analitzar components individuals, i acostuma a produir dissenys altament 

conservatius. Una representació acurada del sistema estructural requereix un mètode més complex 

com és el model MDOF (multi-degree-of-freedom model).  

 

7.2.4. Materials de construcció 

El material de construcció més utilitzat és el formigó armat. Els murs convencionals de formigó armat 

s’inicien amb els fonaments mitjançant l’obertura prèvia d’una rasa al terreny. Damunt dels 

fonaments on sobresurten les armadures d’espera s’aixeca el cos, de secció constant o en talús, amb 

les armadures disposades de la manera més eficient per rebre els possibles impactes. En primer lloc 

s’haurà d’haver fet una excavació de les terres i, durant el procés, se n’haurà hagut d’assegurar 

l’estabilitat provisional mitjançant apuntalaments o recolzaments. 

Davant de l’efecte de la sobrepressió el formigó té tendència a separar-se de l’armadura donant lloc a 

fragments és per això que s’han conduits estudis que demostren que la incorporació de fibres d’acer i 

de carboni. Pel que fa als materials composats per fibra d’acer, els anomenats Reactive Powder 

Concrete (RPC), han demostrat tant en estudis teòrics com pràctics [Ngo et al. 2007] la seva 

efectivitat. Comercialment, existeix el Ductal® un material de la família dels RPC i que ha demostrat 

tenir millor comportament que el formigó armat convencional [Cavill et al., 2006].  

Per protegir murs de es poden recobrir d’elasto-polímers en aerosol formant una membrana que 

augmentarà la ductilitat del mur i, per tant, aguantar majors deformacions sense provocar la 
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projecció de fragments. També es pot reforçar exteriorment el formigó mitjançant capes 

[Guruprasad et al. 2000] i escumes [Hanssen et al. 2001] metàl·liques que poden servir de sacrifici 

absorbint part de la sobrepressió [Su et al. 2008] i reduint el dany al formigó (Figura 7.12). 

 

Figura 7.12 Esquema de capes metàl·liques [Guruprasad et al. 1999] i escumes metàl·liques [Shim et al. 2012] 

 

7.2.5. Forma 

Per evitar que les ones es reflecteixin en totes les cares envoltant l’estructura s’ha de tenir 

especialment cura en el disseny de la forma. Diferents configuracions amb voladís (voladís a 45° i 

voladís a 90°) respecte a un mur vertical simple (Figura 7.13) amb la mateixa altura global han 

demostrat tenir un efecte beneficiós des del punt de vista de la reducció de l’ona de sobrepressió 

[Smith, 2010].  

 

Figura 7.13 Diferents geometria de barreres en forma de mur: vertical simple, voladís a 45° i voladís a 90° [Smith, 2010]  
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La configuració amb voladís a 90° és la que presenta millor resultats globals. En base a aquest estudi 

es recomana la instal·lació de deflectors a la part superior de l’estructura que evitin que les ones 

sobrepassin la barrera física. 

S’ha de tenir especialment cura en la geometria final de la barrera ja que la instal·lació final 

d’aquestes formarà part d’un nou tipus de mobiliari urbà que ha de combinar necessàriament el 

disseny amb la protecció. 

 

7.2.6. Distància 

Es pot donar el cas que la distància calculada estigui en realitat ubicada en un solar on la construcció 

estigui restringida per vàries causes com la incompatibilitat d’usos, la no disponibilitat del solar, etc. 

Per tant, és possible que la distància sigui un paràmetre fixat des de l’inici, condicionat per 

restriccions urbanístiques. 

Per tal de triar si l’element a instal·lar és un mur o una mota o duna de terreny s’ha de valorar per a 

cada cas en concret la separació entre l’establiment industrial o infraestructura i els elements 

vulnerables a protegir. Si la distància és gran, es podran construir motes o dunes amb talussos 

construïts amb els material de construcció adients, en canvi, si hi ha una limitació d’espai, s’haurà de 

recórrer a la construcció d’un mur. 

 

7.3. Prestacions bàsiques i característiques d’ús  

A banda de les característiques bàsiques de dimensionament i disseny cal que la barrera compleixi 

altres prestacions necessàries pel correcte manteniment i ús, i així poder assegurar la seva vida útil.  

 

7.3.1. Integritat a llarg termini 

Un cop el mur inicia la seva vida útil ha de mantenir la seva integritat davant de els accions exteriors 

que són variables.  

Els factors més influents en la durabilitat d’un mur són: 

- Una correcta expulsió de l’aigua. En cas de no tenir sortida, l’aigua s’acumula i produeix 

una càrrega imprevista. La sortida de l’aigua s’assegura mitjançant forats que travessen 

tot el gruix del mur. Aquests forats reben el nom d’escorrentius. És freqüent integrar-los 

en la composició de la part externa del mur.  
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- La resistència superficial del parament a les erosions i agressions a les que estigui sotmès. 

La durada de les parts més exposades a la intempèrie depèn del materials amb què 

estiguin fetes i de les proteccions de les parts sortints. S’ha de vigilar el coronament si 

està exposat a l’acció de l’aigua.  

- Els efectes tèrmics i els reològics sobre els materials. Provoquen juntes de retracció i de 

dilatació, tant en sentit longitudinal com transversal. 

 

7.3.2. Aspectes estètics 

La barrera ha de considerar la part estètica sense perdre funcionalitat. La seva composició i expressió 

plàstica dependran de la seva forma i del material de construcció emprat. 

En quant a la forma, s’ha de traçar les barreres com si es tractessin d’un element de disseny que no 

només col·labora en la seva estabilitat, sinó que resulta determinant per la seva expressió plàstica. 

Un correcte disseny en alçat, que tingui en compte aspectes visuals com l’aplicació de talussos, 

sortints o altres artificis que redueixen visiblement la percepció de la seva alçada, de vegades 

excessiva, també tindrà gran importància per a la seva correcta inserció al paisatge. Cal cuidar però 

l’efecte que puguin tenir aquests sortints degut a la interacció que poden tenir amb les ones de 

pressió en cas de produir-se una explosió. 

Pel que fa al material, cal tenir present que estarà afectat per aspectes superficials derivats del procés 

d’execució (empremtes de l’encofrat, juntes de treball, etc.), l’expulsió de l’aigua (escorrentius) i la 

presència de les juntes que han d’absorbir les deformacions tèrmiques i reològiques. A aquests 

aspectes exteriors se sumen la tria del color del formigó (natural, blanc o amb colorants) i de l’àrid. 

Aquests efectes s’han d’integrar en el disseny però també poden servir com a mitjà d’expressió. En 

qualsevol cas, si l’aspecte del formigó no és satisfactori, es pot afegir un revestiment que impedeixi la 

projecció de fragments, com és l’acer tractat i materials epoxi. Els revestiments més freqüents en 

construcció fets de pedra poden no ser adequats en l’àmbit de la protecció contra explosions. 

 

7.3.3. Pirojardineria 

El concepte de barrera és el de corredor verd integrat en el teixit urbanístic de la ciutat. Aquest 

corredor verd pot integrar metodologies de pirojardineria per reduir la probabilitat d’inici d’un 

incendi o la seva propagació si es afectat pels fenòmens d’un accident greu. La pirojardineria és una 

tècnica de disseny de jardins en la que s’usen espècies vegetals amb baixa autoinflamabilitat. com 
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per exemple, alzines, roures, plantes crasses.. Mitjançant aquesta tècnica es crea una adequada 

distribució i estructura de les espècies per tal d’evitar que es produeixin altes càrregues de foc. 

Les espècies vegetals utilitzades deuen generalment la seva resistència a un alt contingut en aigua, ja 

que no comencen a cremar fins que han evaporat la major part de l’aigua. Pel que fa a la forma de els 

fules, les llises i amples acostumen a tenir una evaporació de l’aigua més lenta. Les fulles més 

gruixudes acostumen a tenir més teixit vegetal pel que retenen més aigua que les fulles fines, en 

relació a la quantitat de superfície exposada. Són un exemple les crasses. El patró de distribució de les 

branques és el factor que marca la densitat de fulles que tindrà l’arbre. Es pot aconseguir una baixa 

inflamabilitat amb arbres amb brancatge obert i poc dens.  

En el cas del tronc dels arbres, l’escorça és un factor decisiu ja que si és gruixuda i porosa permet 

l’aïllament l’interior. És important que el contingut en sàvia o resina sigui baix ja que pot augmentar 

la combustibilitat de la planta.  

Finalment, cal tenir en compte que és essencial la integració de la combustibilitat en la tria de 

vegetació. Una planta no adaptada a l’ambient local requerirà d’uns recursos pel seu manteniment 

més elevats i, per tant, si no els té disponibles crearà més branques i fulles seques. Aquest fet tindrà 

com a conseqüència un augment significatiu en la combustibilitat. 

 

7.4. Avaluació de l’efectivitat de la barrera dissenyada 

Com a norma general hi haurà mitigació si la barrera és capaç de mantenir la seva posició el temps 

suficient per interaccionar amb l’ona de sobrepressió. La barrera absorbirà una quantitat més gran 

d’energia si interactua amb la barrera a l’inici del desenvolupament i la propagació de l'explosió. Per 

avaluar l’efectivitat de la barrera dissenyada cal estudiar la interacció de l’ona de sobrepressió amb la 

barrera. 

Les ones pateixes unes acceleracions en espais confinats podent produït efectes més greus del que 

s’esperen mitjançant càlcul numèric, és per aquest motiu que una avaluació de l’efectivitat de la 

barrera a implantar és necessària.  

Les barreres de protecció són un obstacle per les ones de sobrepressió que s’han de difractar per 

poder propagar-se darrere de la barrera. Aquesta interacció entre l’ona de sobrepressió i la barrera 

és la que provoca la reducció de la sobrepressió darrera d’aquesta, la barrera reflecteix una part de 
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l'ona incident i la part restant de l’ona es difracta per sobre de la paret. La pressió difractada resultant 

serà inferior a la pressió que es tindria sense barrera i, per tant, en base a la reducció d’aquests 

paràmetres es pot determinat l’efectivitat de la barrera. L’efectivitat de la barrera depèn en gran 

mesura dels paràmetres de disseny de la barrera i també de l’accident.  

Concretament, quan l’ona de l’explosió es troba amb un obstacle rígid en direcció perpendicular a la 

propagació, part de l’ona serà reflectida i part serà difractada (Figura 7.14) [Kong, 2012]. La reflexió 

de la ona causa que la sobrepressió s’incrementi localment per sobre de la pressió incident.  

 

Figura 7.14 Interacció entre la ona expansiva i la barrera [Smith, 2010] 

 

A llargues distàncies, l’ona expansiva pot canviar de ser no lineal a lineal, degenerant-se en una ona 

sònica convencional a mida que escalfa l’aire i perd energia.  

Hi ha molts estudis que presenten resultats tant experimentals com numèrics que demostren 

l’efectivitat de les barreres i que s’expliquen a continuació.  

 

7.4.1. Experiments a petita escala o a gran escala 

L’avaluació de l’efectivitat de les barreres mitjançant experimentació requereix d’una gran inversió 

econòmica, un alt consum de temps i queden limitades a una número concret d’escenaris i de 

mesures. A més a més, no sempre són possibles de realitzar degut als grans efectes mediambientals i 

de seguretat que comporten.  

 

7.4.2. Simulacions amb CFD (Dinàmica de Fluids Computacional) 

El comportament de l’ona de sobrepressió es pot realitzar mitjançant eines numèriques LS-DYNA, 

AUTODYN, Air3D, entre d’altres [Kong, 2012]. Els simuladors permeten l’estudi d’un gran nombre 

d’escenaris i de situacions particulars: variacions de les distàncies abans i després de la barrera i 
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d’altura de la barrera. Tot i que aquest tipus d’escenaris presenten una geometria simple, ha estat 

demostrat que la interacció entre la barrera i l’ona de pressió és difícil d’analitzar mitjançant 

simulació [Remennikov et al., 2007]. Això és degut a que el procés de difracció és altament 

dependent de la pressió i la duració (longitud d’ona) que l’ona posseeix quan passa per la part 

superior de la barrera. En simulacions numèriques, aquest procés depèn exclusivament de la 

discretització de la malla.  

Programes que implementen CFD tot i ser molt versàtils poden trigar diversos dies en processar 

simulacions tridimensionals. Com a conseqüència, els simuladors CFD no són els més adequats per 

fer un disseny interactiu ja que no permeten l’anàlisi de múltiples configuracions degut a la 

complexitat de la simulació.  

Hi ha autors [Børvik et al., 2009] que combinen l’estudi de l’ona de sobrepressió amb la deformació 

de l’estructura. L’aplicació d’aquesta tècnica està en desenvolupament i es necessita més investigació 

per verificar la seva aplicació.  

 

7.4.3. Fórmules empíriques 

L’ús de models empírics desenvolupats a partir de mètodes d’ajust de corbes han estat 

tradicionalment derivats de resultats experimentals [Chapman et al., 1995]. Actualment, també hi ha 

autors [Zhou et al., 2008] que presenten formules pseudo-analítiques fórmules derivades de les 

corbes que presenten un millor ajust resultats numèrics obtinguts mitjançant simulació i que 

permeten l'estimació de la pressió reflectida al llarg del temps en el cas de barreres rígides. Els casos 

d’explosions estudiats són detonacions a curta distància de la barrera. 

 

7.4.4. Xarxes neuronals artificials (ANN) 

Les últimes tendències per estudiar l’efectivitat de les barreres de protecció és la utilització de xarxes 

neuronals artificials. Les xarxes neuronals artificials (ANN) són models computacionals inspirats en 

l’arquitectura neuronal i el funcionament del cervell humà [Remennikov et al., 2007]. Cada node, 

també anomenats neurones, rep un número de variables d’entrada i dóna lloc a variables de sortida 

(Figura 7.15). Les relacions entre nodes es representa mitjançant valors numèrics. 
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Figura 7.15 Resum del funcionament bàsic d’una xarxa neuronal [Remennikov et al., 2007] 

 

Per establir aquestes relacions entre nodes necessiten ser entrenats amb nombre suficient de dades 

fiables, que han de ser obtingudes mitjançat altres mètodes ja siguin experimentals o numèrics. Un 

cop implementades permeten obtenir dades d’una precisió adequada en poc temps i amb poc cost 

en comparació amb la simulació numèrica CFD. 

Per analitzar l’efectivitat de les barreres de protecció es fan servir xarxes multicapa (Figura 7.16), amb 

capes ocultes que relaciones inputs i outputs.  

 

Figura 7.16 Exemple de xarxa neuronal artificial multicapa utilitzada per predir l’efectivitat d’una barrera de protecció 
[Remennikov et al., 2007] 
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8. Cas pràctic 
 

8.1. Situació de partida 

El ple de l’Ajuntament de la població A (Figura 8.1) ha aprovat el Pla Parcial que en el marc del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal pretén transformar l’última zona urbanitzable de la ciutat que 

comprèn uns 300.000 metres quadrats. L’objectiu del pla és que el sector a edificar mantingui estrets 

vincles amb el nucli urbà existent i doni lloc a un assentament de moderada intensitat que inclogui 

habitatges de protecció oficial, serveis i espais públics. L’aprovació definitiva del planejament està en 

mans de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, que acabarà amb el procés de tramitació i 

permetrà l’inici de l’execució.  

 

Figura 8.1. Situació de la zona urbanitzable i del centre productiu en la població A 
[Base topogràfica descarregada de l’Institut cartogràfic de Catalunya i modificada per al cas pràctic] 

 

Hi ha detractors del Pla Parcial ja que el sector està afectat per riscos tecnològics, com ara, la 

proximitat d’indústries químiques i del tren de mercaderies. La indústria química més propera i amb 

més potencial d’afectar al sector és una planta de fabricació d’amines grasses, d’àcids grassos, de les 

seves mescles i derivats, i agents tensioactius  

Per tal d’estudiar si és possible compatibilitzar els nous creixements urbanístics amb la indústria 

actual es proposa una metodologia d’estudi per determinar si es necessària la implantació de 

barreres físiques i/o d’altres mesures de protecció.  
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8.2. Metodologia d’estudi per a la implantació de barreres i/o altres 
mesures de protecció 

En primer lloc, cal estudiar les característiques concretes de l’emplaçament i especialment aquelles 

pròpies de les instal·lacions. Cal analitzar la tipologia de les substàncies perilloses disponibles, les 

característiques de les zones d’emmagatzematge (tipologies, grandàries i dades dels dipòsits) i els 

processos existents (transformació, només emmagatzematge, càrrega i descàrrega de substàncies 

perilloses des de camions cisterna...). En base a aquest estudi preliminar es poden determinar els 

possibles accidents greus. 

En segon lloc, un cop calculats els efectes dels possibles accidents s’hauran d’identificar els 

desenvolupaments urbanístics potencialment inviables a causa de la gestió del risc químic en 

establiments industrials que manipulen substàncies químiques perilloses. S’ha de tenir en compte 

que si el pla d’ubicació està en un lloc on hi pot haver conseqüències negatives en cas d’accident amb 

substàncies perilloses s’han de complir les normes de risc vinculat a l’emplaçament. La utilització de 

les barreres físiques no està limitada a la reducció de risc en situacions ja produïdes sinó que poden 

ser utilitzades en fase de planificació territorial per reduir les franges de seguretat. També permetria 

augmentar la superfície sòl edificable, considerant que redueix el valor del risc tolerable, mesurat 

com la probabilitat d’ocurrència d’un accident. 

En tercer lloc, un cop s’han considerat les alternatives territorials i la supressió de determinades 

substàncies perilloses de tipus tòxic en el procés, la decisió territorial de construir en una situació més 

perillosa ha d’estar molt meditada. El municipi ha de tenir una política relativa al nivell de protecció 

exigit de mesures arquitectòniques addicionals. Es pot plantejar l’establiment de mesures 

estructurals i de prevenció a aplicar als desenvolupaments urbans previstos, que permetin mitigar el 

risc considerat derivat de les instal·lacions industrials que manipulen substàncies perilloses. 

Les mesures estructurals s’hauran d’incloure en les previsions del pla, programa o projecte urbanístic 

a càrrec del desenvolupament urbanístic.  

L’estudi dels efectes a suportar de la barrera conjuntament amb la seva situació geogràfica ens 

proporcionarà la informació necessària per definir uns paràmetres bàsics de disseny.  

En el següent diagrama de flux (Figura 8.2) es representa de manera gràfica la metodologia d’estudi 

per a la implantació de barreres: 
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Figura 8.2. Diagrama de flux sobre la metodologia d’estudi per a la implantació de barreres [Elaboració pròpia] 
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8.3. Característiques de l’emplaçament  

El centre productiu està ubicat en una zona qualificada d’ús industrial i ubicada en una zona altament 

industrialitzada. És un centre productiu consolidat en la població A, on els creixements urbanístics 

s’han anant estenent cap el costat de la indústria degut a la manca de disponibilitat de sòl 

urbanitzable. Tal i com es pot observar a la Figura 8.3 , la zona a urbanitzar es troba en els límits de la 

població A. 

  

Figura 8.3. Situació del centre productiu [Elaboració pròpia] 
 

El centre està situat entre 4 poblacions limítrofes (Taula 8.1). Els primers habitatges del nucli urbà de 

la població A, amb una població considerable, estan ubicades a uns 300 metres al nord del 

emplaçament. El centre urbà està situat a aproximadament 1.000 metres. La població B es troba a 

l’est de l’establiment, a l’altre costat del riu, amb una població inferior. La zona urbanitzada més 

propera a la població C, la més allunyada del centre productiu, es troba a 2.000 metres a l’oest. 

Finalment, el nucli urbà de la població D es troba a 610 metres.  

Taula 8.1 Resum dels habitants i distàncies (m) de les poblacions limítrofes des del centre de la indústria 

 Habitants 
Distància als primers 

habitatges [m] 
Distància al centre 

urbà [m] 

Població A 52.500 300 1.000 

Població B 4.900 950 1.300 

Població C 13.400 2.000 2.300 

Població D  8.600 610 940 
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Equipaments pròxims  

- En les immediacions de l’emplaçament es troben varies zones esportives, una a 300 

metres a l’oest i una altra a 650 metres al sud-est.  

- A 200 metres al nord, es troba un sector afectat per un pla de millora urbana amb la 

qualificació d’equipament. Actualment, és una zona industrial en desús.  

- A 500 metres al nord-est, es troba una zona de dotacions privades.  

Consultar Figura D.1 a l’Annex D.1. 

Elements pròxims d’origen natural 

- Un riu, a uns 200 metres al sud-est de les instal·lacions. 

- Un aqüífer protegit, a uns 5700 metres al sud-est.  

- Espai d’Interès Natural, afectat pel PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural), a 3300 metres.  

Consultar Figura D.2 a l’Annex D.1. 

Infraestructures adjacents 

- Autopista, al sud-est de les instal·lacions. 

- Carretera que comunica les dues poblacions, al nord-est de les instal·lacions. 

- Vies fèrries de transport de mercaderies i passatgers, al nord-est. 

Consultar Figura D.3 a l’Annex D.1. 

 

8.4. Estudi de la indústria 

La indústria estudiada és una planta de fabricació d’amines grasses, d’àcids grassos, de les seves 

mescles i derivats, i agents tensioactius. Els productes químics fabricats i comercialitzats són 

productes químics intermedis d’aplicació industrial.  

El centre productiu disposa d’una planta amb reactors d’alta temperatura i una secció de mescles. La 

planta de producció discontinua (batch) està formada per vuit reactors on es duu a terme la 

fabricació de tensioactius catiònics a partir d’àcids grassos (compostos d’amoni quaternaris) i 

d’amines grasses id’uns altres dos reactors on es duu a terme la fabricació de tensioactius no iònics.  

Els tensioactius catiònics fabricats són compostos nitrogenats de sals d’amines grasses, tot i que 

també es poden utilitzar sals d’amoni quaternàries. En la fabricació d’amines grasses és necessària la 

hidrogenació de nitrils en presència de catalitzador. 
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En primer lloc, per a la obtenció de nitrils es necessari l’escalfament dels àcids grassos amb amoníac a 

473-573 K (Reacció 8.1). Posteriorment, s’hidrogenen nitrils per obtenir les amines primàries 

corresponents (Reacció 8.2). Finalment, per a l’obtenció d’amines grasses cal sotmetre les amines 

primàries a metilació amb clorur de metil en excés (Reacció 8.3). 

La producció d’amines grasses busca bàsicament la producció d’amines primàries sent la producció 

de les secundàries un subproducte no desitjable. La producció d’amines secundàries es pot inhibir 

afegint amoníac gasós al reactor i mantenint una considerable pressió d’aquest gas respecte de 

l’hidrogen o afegint aigua i una substància alcalina als nitrils abans de la hidrogenació.  

CH3-(CH2)n-COOH + NH3  CH3-(CH2)n-CN 

Reacció 8.1. Obtenció de nitrils a partir d’àcids grassos i amoníac 

CH3-(CH2)n-CN + H2  CH3-(CH2)n-CH2-NH2 

Reacció 8.2. Hidrogenació de nitrils per a l’obtenció d’amines primàries 

CH3-(CH2)n-CH2-NH2 +3 CH3-Cl  CH3-(CH2)n-CH2-N(CH3)
+ Cl- 

Reacció 8.3. Metilació d’amines grasses 

Els tensioactius no iònics tenen ús detergent. Els alcohols primaris, producte base, es pot obtenir per 

hidrogenació d’àcids grassos a temperatura i pressió variable (323-573 K, 2000 kPa) en presència de 

catalitzador de cromit de coure (Reacció 8.4).  

RCOOH + 2H2  R-CH2-OH + H2O 

Reacció 8.4. Hidrogenació d’àcids grassos per obtenir alcohols 

L’etoxilació consisteix en la condensació d’un mol d’òxid d’etilè sobre un mol d’alcohol en forma 

iònica (Reacció 8.5) en presencia de d’una substància bàsica (KOH, NaOH). La temperatura i pressió 

oscil·la en el rang (393-473 K, 1600 kPa). Un cop s’ha format una primera molècula d’òxid d’etilè, 

l’òxid d’etilè condensa sobre l’etoxilat ja format però també sobre el romanent d’alcohol. 

R-O- + C2H40  R-O-CH2-CH2-O
- 

R-O-CH2-CH2-O
- + R-OH R-O-CH2-CH2-OH + R-O- 

Reacció 8.5. Etoxilació d’alcohols grassos 

La reacció global és la següent (Reacció 8.6):  

R-OH +n C2H40  R-O(-CH2-CH2-O)n-H 

Reacció 8.6. Reacció global d’obtenció d’alcohols grassos etoxilats 
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També disposa d’una planta de cogeneració on es produeix de manera simultània electricitat i calor. 

La planta de cogeneració està instal·lada junt amb la pròpia indústria per aprofitar la calor i 

minimitzar les pèrdues d’energia associades al transport a grans distàncies. La planta de cogeneració 

utilitza gas natural com a combustible. 

La indústria presenta de manera significativa un nombre elevat de substàncies tòxiques tant en 

tipologia com en quantitats tal i com es pot observar a la Figura 8.4.  

 

Figura 8.4. Distribució en planta del centre productiu [Elaboració pròpia]  
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8.5. Estudi dels possibles accidents 

Aquest estudi parteix de la base que ja s’ha realitzat una revisió del procés productiu industrial i s’han 

implementat les modificacions necessàries en el procés productiu i zones d’emmagatzematge. 

Aquestes modificacions comporten l’eliminació de la producció d’amines per tal de suprimir els 

emmagatzematges de determinades substàncies tòxiques en concret d’amoníac, acrilonitril, clorur de 

benzil i clorur de metil. També la disminució de l’emmagatzematge d’òxid d’etilè.  

En aquesta nova situació, s’estudiaran cinc escenaris per tal de determinar s’han d’estudiar si els 

efectes són o no admissibles en la zona d’estudi i poder determinar quin tipus de mesura de 

protecció física s’ha d’aplicar. 

Els escenaris a estudiar es troben en el marc dels accidents que es descriuen a continuació: 

a. Vessament líquid de substàncies perilloses pel medi ambient 

Incidents de poca gravetat poden provocar una fuites d’especial importància si hi ha una zones 

properes sensibles a la contaminació terrestre o aquàtica. A banda de tenir un impacte instantani, 

poden tenir un abast a llarga distància. 

b. Núvol de vapor tòxic 

La fuita de gasos tòxics o de líquids volàtils tòxics pot tenir un efecte instantani en zones poblades.  

c. Explosió d’un núvol de vapor no confinat UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion)  

Una UVCE consisteix en la combustió de la mescla combustible-aire formada per la fuga i dispersió de 

la substància combustible en l’atmosfera. Per a que tingui lloc l’explosió del núvol, la mescla d’aire i 

combustible ha d’estar dintre dels límits d’inflamabilitat. Quan el núvol trobi una font d’ignició es 

produirà l’explosió, si el punt d’ignició està molt a prop de l’origen de la fuga el resultat serà una 

flamarada o un incendi de bassal, segons les característiques de la fuga. En les hipòtesis de núvols 

inflamables es calcula l’efecte de flamarada (flash fire) per aquells casos en els que hi hagi una 

quantitat inferior de producte formant el núvol. En aquestes condicions els vapors s’incendien sense 

efectes apreciables de sobrepressió.  

D’altra banda, la fuita pot provocar també un doll de foc (jet-fire) que són flames originades per la 

combustió d’un gas o vapor inflamable que surt a certa velocitat a través d’un orifici. 

d. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)  
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Una BLEVE pot ocórrer a qualsevol líquid dins d’un recipient tancat, a una temperatura per sobre el 

seu punt d’ebullició a pressió atmosfèrica. És necessària una font de calor externa o una reacció 

exotèrmica. Tot i necessitar temps per desenvolupar-se, els efectes tenen un gran impacte en zones 

properes habitades.  

e. Incendi de bassal (Pool Fire) 

Com a conseqüència de la fuita d’un líquid inflamable es forma un basal de líquid que tindrà 

l’extensió de la geometria i naturalesa del sòl, per a bassals no estan confinats, o de la cubeta de 

contenció en cas que ho estiguin. L’evaporació del líquid inflamable genera gasos inflamables que en 

presencia d’una font d’ignició poden donar lloc a l’incendi del basal. Els incendis són els que tenen un 

radi d’acció més reduït. Tot i això, la radiació tèrmica pot afectar altres parts de la planta i generar 

nous accidents. 

f. Doll de foc (Jet fire) 

Dolls de foc són flames de difusió turbulentes originades per la combustió d’un gas o un vapor que 

surt a través d’un orifici. Pot ocórrer en les mateixes condicions que les UVCE però amb ignició 

instantània. Presenten un alt risc de propagació del foc degut al la potencial incidència directa del doll 

a altres equips.  

 

8.5.1. Escenaris amb efectes de toxicitat i contaminació del medi ambient  

Escenari 1: Sulfat de dimetil, formaldehid 40%, metanol, isopropanol i altres substàncies 

Tot i la modificació en el procés productiu, hi ha un gran nombre de substàncies utilitzades en el 

procés productiu que poden donar lloc a núvols tòxics (Taula 8.2). No es tractarà aquí el cas dels 

núvols ni el vessament de substàncies químiques ja que la barrera de protecció física no pot minorar 

les seves conseqüències. No obstant, en cap cas les empitjoraria.  

Taula 8.2. Resum de substàncies químiques i accident amb conseqüència núvol tòxic 

SUBTÀNCIA LLOC I SUCCÈS CONSEQÜÈNCIA 

Sulfat de dimetil 

Formaldehid 40% 

Metanol 

Isopropanol 

Altres substàncies 

EMMAGATZEMATGE 

Fuita per trencament total o desacoblament de la mànega de 

descàrrega de camions cisterna. 

Fuita de producte (línia de tanc a procés) 

Vessament de producte (rack de planta a procés) 

Núvol Tòxic 

Vessament 
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8.5.2. Escenaris amb efectes físics 

Per a poder definir si es necessària l’aplicació de mesures de protecció, estudiarem els pitjors 

escenaris accidentals possibles amb efectes físics (projecció de fragments, radiació tèrmica i 

sobrepressió). S’utilitzarà el programari EFFECTS versió 9.0.20 un software àmpliament utilitzat en el 

càlcul dels efectes causats per l’alliberament accidental de substàncies perilloses.  

Per a cada hipòtesi d’accident es calcularan els efectes dels accidents considerats a tres distàncies del 

centre productiu o via fèrria (distància a la zona a urbanitzar, distància a la zona urbana (equipaments 

públics) i distància a la zona urbana (alta densitat)) variables per a cada escenari estudiat. Per saber 

els criteris per a l’elecció de les distàncies consultar Figura D.4 i la Figura D.5 de l’Annex D.2. 

Condicions  

Per estudiar els escenaris amb efectes físics s’han definit unes condicions meteorològiques a aplicar a 

totes les hipòtesis tal i com es pot observar a la Taula 8.3. La temperatura i la humitat relativa, són 

variables pel que s’ha fet l’estudi amb les dades meteorològiques mitjanes de la població A. S’ha 

considerat una temperatura mitjana de 289,35 K (16,2 °C) i una humitat relativa mitjana anual del 

65%. En canvi, pel que fa a la velocitat del vent i l’estabilitat atmosfèrica s’ha pres com a cas 

estàndard velocitat del vent 4 m/s i estabilitat de Pasquill D.  

Taula 8.3. Condicions meteorològiques i altres paràmetres considerats en els càlculs 

Temperatura ambient (K) 289,35 

Humitat relativa (%) 65 

Velocitat del vent (m/s) 4 

Classe d’estabilitat de Pasquill D 

 

Pel que fa al terme font, es consideraran dues casuístiques que es troben resumides a la Taula 8.4: 

- El trencament de canonades es produeix entre el tanc i la vàlvula de trencament del tanc, 

es considerarà el temps necessari per a que es buidi completament el tanc. 

- El temps de fuita pel trencament total entre dues vàlvules es considerarà de 120 segons 

degut a que la planta opera amb vàlvules d’operació remota i amb supervisió directa.  

Taula 8.4. Temps de fuita  

 Temps 

Trencament de canonades entre tanc i vàlvula de tanc 
Temps per a que el tanc 
es buidi completament 

Trencament total entre dues vàlvules 120 s 
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Escenari 2: Hidrogen 

El primer escenari a estudiar correspon a una fuita d’hidrogen provocada pel trencament total del la 

línia de subministrament a les plantes d’hidrogenació des dels dipòsits d’emmagatzematge.  

Les distàncies des del punt de trencaments als punts d’estudi es mostren a la Taula 8.5. 

Taula 8.5. Distàncies de separació entre l’establiment industrial i els nuclis urbans per a l’Escenari 2 

 Al centre productiu [m] 

Distància de la zona a urbanitzar 270 

Distància de la zona urbana (equipaments públics) 300 

Distància de la zona urbana (alta densitat) 530 

 

Les dades necessàries per a realitzar els càlculs es troben especificades a la Taula 8.6. 

Taula 8.6. Substància hidrogen i accident amb conseqüència UVCE i doll de foc 

SUBSTÀNCIA LLOC I SUCCÈS CONSEQÜÈNCIA 

Hidrogen LÍNEA 

Fuita d’hidrogen per trencament total de la línia de subministrament 

a les plantes d’hidrogenació des dels dipòsits d’emmagatzematge. 

GAS INFLAMABLE  

Diàmetre de la canonada [mm]: 150 

Volum d’emmagatzematge total [m
3
]: 500  

Pressió [kPa]: 6650 

Temperatura [K]: 408,15 

Altura de la fuita [m]: 1 

Temps de fuita [s]: 120 

No confinat 

UVCE 

Doll de foc 

 

 

Els resultats obtinguts mitjançat el càlcul numèric es troben resumits a la Taula 8.7 i Taula 8.8: 

A. Incendi (doll de foc) 

Taula 8.7. Efectes de l’incendi (doll de foc) a les distàncies d’estudi per a l’Escenari 2 

 
Distància de càlcul de l’accident *m+ 

270 300 530 

Radiació tèrmica [kW/m
2
] 0,149 0,114 0,0285 

 

B. Explosió (UVCE) 
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Per l’estudi de l’explosió del núvol de vapor no confinat (UVCE) s’utilitzarà el mètode Multienergia 

degut a que es traca de l’explosió d’un núvol de vapor.  

Taula 8.8. Efectes de l’explosió (UVCE) a les distàncies d’estudi per a l’Escenari 2 

 
Distància de càlcul de l’accident *m+ 

250 300 530 

Pic de sobrepressió  
[kPa] 

4,801 4,265 2,251 

Pic de pressió dinàmica 
[kPa] 

0,102 0,102 0,102 

Impuls 
[kPa·s] 

0,153 0,138 0,0787 

Duració de la fase positiva 
[ms] 

63,752 64,658 69,929 

Forma de la ona Ona de xoc Ona de xoc Ona de xoc 

Danys 
Danys estructurals 

menors. Trencament 
del 90% dels vidres. 

Danys estructurals 
menors. Trencament 
del 90% dels vidres. 

Danys a teulades, 
sostres i formació 

d'esquerdes de baixa 
importància. 

Trencament de més 
d’un 50% de vidres 

 

Escenari 3: Gas natural 

El segon escenari a estudiar es correspon amb una fuita de gas natural deguda al trencament de del 

dipòsit de gas natural que subministra la planta de cogeneració.  

Les distàncies des del punt de trencaments als punts d’estudi es mostren a la Taula 8.9. 

Taula 8.9. Distàncies de separació entre l’establiment industrial i els nuclis urbans per a l’Escenari 3 

 Al centre productiu [m] 

Distància de la zona a urbanitzar 200 

Distància de la zona urbana (equipaments públics) 390 

Distància de la zona urbana (alta densitat) 370 

 

Les dades necessàries per a realitzar els càlculs es troben es troben resumits a la Taula 8.10: 

Taula 8.10. Substància gas natural i accident amb conseqüència doll de foc 

SUBSTÀNCIA LLOC I SUCCÈS CONSEQÜÈNCIA 

Gas natural DIPÒSIT 

Fuita de gas natural per trencament catastròfic del dipòsit de 

subministrament de subministrament a la planta de cogeneració. 

GAS INFLAMABLE 

Diàmetre de la canonada [mm]: 150 

Doll de foc 
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Pressió [kPa]: 1200 

Temperatura [K]: 315,15 

Temps de fuita: A calcular 

Tipus d’explosió: Deflagració 

En espais oberts (no confinat) 

 

No es considera actualment el trencament catastròfic de tancs, sinó el trencament de la canonada 

més gran connectada al dipòsit. Es calcularà el temps necessari per al buidatge del tanc 1695,2 

segons, per tant, uns 30 minuts aproximadament. S’estudiaran els efectes tèrmics del doll de foc.  

Els resultats obtinguts mitjançat el càlcul numèric es troben resumits a la Taula 8.11: 

A. Incendi (doll de foc) 

Taula 8.11. Efecte de l’incendi (doll de foc) a les distàncies d’estudi per a l’Escenari 3 

 
Distància de càlcul de l’accident *m+ 

200 390 370 

Radiació tèrmica [kW/m
2
] 0,0119 4,286E-05 0,00296 

 

Escenari 4: Metanol 

El tercer escenari a estudiar es correspon amb un incendi de bassal provocat pel trencament total i el 

buidat del tanc d’emmagatzematge de metanol. Les distàncies des del punt de trencaments als punts 

d’estudi es mostren a la Taula 8.12. 

Taula 8.12. Distàncies de separació entre l’establiment industrial i nuclis urbans per a l’Escenari 4 

 Al centre productiu [m] 

Distància de la zona a urbanitzar 200 

Distància de la zona urbana (equipaments públics) 300 

Distància de la zona urbana (alta densitat) 450 

 

Les dades necessàries per a realitzar els càlculs es troben especificades a la Taula 8.13. 

Taula 8.13. Substància metanol i accident amb conseqüència incendi de bassal 

SUBSTÀNCIA LLOC I SUCCÈS CONSEQÜÈNCIA 

Metanol EMMAGATZEMATGE 

Trencament total i buidat del tanc d’emmagatzematge. 

LÍQUID MOLT INFLAMABLE TÒXIC 

Quantitat vessada (kg): 1500  

Incendi de bassal 
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Àrea del bassal (m
2
): 900 (Sense cubeta de contenció) 

No confinat 

 

Els resultats obtinguts mitjançat el càlcul numèric es troben resumits a la Taula 8.14: 

A. Incendi (de bassal) 

Taula 8.14. Efecte de l’incendi (de bassal) a les distàncies d’estudi per a l’Escenari 4 

 
Distància de càlcul de l’accident *m+ 

200 300 450 

Radiació tèrmica [kW/m
2
] 0,0555 0,0217 0,00866 

 

Escenari 5: Òxid d’etilè 

El cinquè escenari es correspon a estudiar es correspon a estudiar la BLEVE provocada per 

l’escalfament d’un tanc d’emmagatzematge degut a un incendi a l’exterior. Les distàncies des de la 

zona d’emmagatzematge als punts d’estudi es mostren a la Taula 8.15. 

Taula 8.15. Distàncies de separació entre l’establiment industrial i els nuclis urbans per a l’Escenari 5 

 Al centre productiu [m] 

Distància de la zona a urbanitzar 320 

Distància de la zona urbana (equipaments públics) 370 

Distància de la zona urbana (alta densitat) 550 

 

Una BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) és l’explosió d’un recipient que conté un 

líquid que es troba per sobre del seu punt d’ebullició normal. Quan el recipient es trenca, el líquid es 

vaporitza sobtadament, passant una gran quantitat a l’estat gasós, expandint-se el líquid en ebullició i 

originant una ona de pressió. 

Les dades necessàries per a realitzar els càlculs es troben especificades a la Taula 8.16. 

Taula 8.16. Substància òxid d’etilè i accident amb conseqüència BLEVE 

SUBSTÀNCIA LLOC I SUCCÈS CONSEQÜÈNCIA 

Òxid d’etilè EMMAGATZEMATGE 

Escalfament d’un tanc d’emmagatzematge degut a un incendi a 

l’exterior 

GAS INFLAMABLE I TÒXIC 

Volum d’emmagatzematge total *m
3
]: 24 

Massa total involucrada (M) [kg]: 21168 

Pressió [kPa]: 1500 

BLEVE (Bola de 
foc, explosió i 
projecció de 
fragments) 
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Temperatura [K]: 293,15 

Tipus d’explosió: Deflagració 

 

Els resultats obtinguts mitjançat el càlcul numèric es troben resumits a la Taula 8.17 i Taula 8.18: 

A. Incendi (Bola de foc) 

Taula 8.17. Efecte de l’incendi (bola de foc) a les distàncies d’estudi per a l’Escenari 5 

 
Distància de càlcul de l’accident *m+ 

320 370 550 

Radiació tèrmica [kW/m
2
] 9,616 7,124 3,083 

 

B. Explosió 

Taula 8.18. Efectes de l’explosió (BLEVE) a les distàncies d’estudi per a l’Escenari 5 

 
Distància de càlcul de l’accident *m+ 

320 370 550 

Pic de sobrepressió  
[kPa] 

6,570 5,543 3,594 

Pic de pressió dinàmica 
[kPa] 

0,128 1,015 1,015 

Impuls 
[kPa·s] 

0,309 0,271 0,187 

Duració de la fase positiva 
[ms] 

94,090 97,727 103,92 

Forma de la ona Ona de xoc Ona de xoc Ona de xoc 

Danys 
Destrucció parcial de 

murs. 

Danys estructurals 
menors. 

Danys estructurals 
menors. Trencament 
del 90% dels vidres. 

 

C. Abast de la projecció de fragments per a recipients cilíndrics de més de 5 m3 [Birk, 1995]: 

                                

 

Escenari 6: Propà 

La col·lisió provocada pel descarrilament i el xoc del tren amb una senyalització de la via ocasiona una 

esquerda en la cisterna provocant la fuga del contingut de la cisterna. Aquesta fuga provoca entre 

altres accidents un doll de foc que provoca l’escalfament d’una cisterna. 

Les distàncies des del punt de trencaments als punts d’estudi no són fixes degut a que el risc en el 

transport es mòbil. Al tractar-se d’un risc mòbil, es calcularan els efectes a les zones d’estudi prenent 

les distàncies més desfavorables. La via fèrria pateix una elevació en altura en la zona urbana amb 

equipament públics i, per tant la distància considerada no correspon en aquest cas amb la distància 

més pròxima en planta. Aquests distàncies es mostren a la Taula 8.19. 
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Taula 8.19. Distàncies de separació les vies fèrries i els nuclis urbans per a l’Escenari 6 

 A la via fèrria [m] 

Distància de la zona a urbanitzar 100 

Distància de la zona urbana (equipaments públics) 60 

Distància de la zona urbana (alta densitat) 85 

 

Les dades necessàries per a realitzar els càlculs es troben especificades a la Taula 8.20. 

Taula 8.20. Substància propà i accident amb conseqüència BLEVE 

SUBSTÀNCIA LLOC I SUCCÈS CONSEQÜÈNCIA 

Propà EMMAGATZEMATGE EN TRANSPORT 

Descarrilament d’un tren d’emmagatzematge de propà en el 

transport per ferrocarril, escalfament d’una cisterna deguda a un 

incendi a l’exterior. 

Cisterna cilíndrica 

GAS LIQUAT A PRESSIÓ 

Volum d’emmagatzematge total *m
3
]: 46 (corresponent a un vagó 

cisterna de forma cilíndrica) 

Massa total involucrada (M) [kg]: 16992 

Nivell de càrrega: 80% 

Pressió [kPa]: 2000 

Temperatura [K]: 333,15 

Tipus d’explosió: Deflagració 

BLEVE (Bola de 
foc, explosió i 
projecció de 
fragments) 

 

Els resultats obtinguts tant per l’efecte de la bola de foc com de l’explosió es troben resumits a la 

Taula 8.21 i Taula 8.22: 

A. Incendi (Bola de foc) 

Taula 8.21. Efecte de l’incendi (bola de foc) a les distàncies d’estudi per a l’Escenari 6 

 
Distància de càlcul de l’accident *m+ 

100 60 85 

Radiació tèrmica [kW/m
2
] 107,53 199,5 134,64 

 

B. Explosió (BLEVE) 

Taula 8.22. Efectes de l’explosió (BLEVE) a les distàncies d’estudi per a l’Escenari 6 

 
Distància de càlcul de l’accident *m+ 

100 60 85 

Pic de sobrepressió  
[kPa] 

27,006 66,369 35,021 



74 METODOLOGIES ALTERNATIVES DE PROTECCIÓ EN CAS DE RISC D’ACCIDENT GREU:   
ESTUDI I ANÀLISI DE LA IMPLANTACIÓ DE BARRERES FÍSIQUES  

 

 

Pic de pressió dinàmica 
[kPa] 

22,777 117,21 38,572 

Impuls 
[kPa·s] 

0,794 1,536 0,950 

Duració de la fase positiva 
[ms] 

58,832 46,286 54,271 

Forma de la ona Ona de xoc Ona de xoc Ona de xoc 

Danys 

No habitable sense 
grans treballs de 

reparació. 
Ensorrament parcial 
del sostre i del 25% 
dels murs de maó. 
Danys greus en els 

elements estructurals. 
Dany a marcs i 

finestres. 

Els danys no són 
reparables, el 50%-

70% dels murs de maó 
estan entre 

lleugerament i 
fortament danyats. 
Les parets de maó 

restants no són 
fiables. 

Els danys no són 
reparables, el 50%-

70% dels murs de maó 
estan entre 

lleugerament i 
fortament danyats. 
Les parets de maó 

restants no són 
fiables. 

 

C. Abast de la projecció de fragments per a recipients cilíndrics de més de 5 m3 [Birk, 1995]: 

                                

 

8.5.3. Mesures a aplicar 

En general, els incendis de doll de foc i incendi de bassal de l’Escenari 3 i l’Escenari 4 són els que 

tenen un radi d’acció més reduït i no tenen un efecte directe rellevant en les zones d’estudi. Tot i 

això, en aquests casos, la radiació tèrmica pot afectar altres parts de la planta i iniciar nous accidents 

pel que s’ha de tenir especial cura en que la seva ubicació. 

Els efectes físics més severs tant en radiació tèrmica com en sobrepressió són els causats per la BLEVE 

(escenari 5 i escenari 6). L’explosió causades per una UVCE (Escenari 2) té un menor abast que 

l’explosió causada per la BLEVE (Escenari 5 i Escenari 6). Els efectes tèrmics de la bola de foc és molt 

sever, en especial, el produït a l’Escenari 6. Finalment, l’abast de la projecció de fragments és major 

en ambdós escenaris.  

L’estudi posa de manifest que els efectes dels possibles accidents no són admissibles en la zona 

d’estudi i, per tant, s’han de mitigar els possibles accidents per possibilitar la viabilitat dels usos 

residencials previstos en el sector. D’altra banda, els efectes també són severs en les zones ja 

urbanitzades pel que seria recomanable que la implantació de mesures compensatòries.  

Les mesures de protecció física alternatives a aplicar: 
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- Mesures a aplicar en la zona a urbanitzar 

La situació territorial de les noves construccions no és òptima pel que han d’incorporar en fase de 

disseny paràmetres de risc: orientació respecte la zona industrial, minimització de les obertures en la 

façana orientada al sector de risc, elecció d’una estructura resistent, selecció dels materials adequats, 

etc. (veure Apartat 5). 

- Mesures a aplicar en les zones urbanes (equipaments públics i alta densitat)  

Necessitat d’incorporació millores en les construccions actuals instal·lant sistemes de protecció 

auxiliar (millores estructurals, instal·lació de pel·lícules protectores o renovació canvis de marcs i 

vidres...). 

- Implantació de barreres físiques de protecció 

En ambdós casos es posa de manifest la necessitat d’implantar barreres físiques de protecció 

integrades en el territori, tant per garantir la seguretat en el nou sector a construir com per protegir 

les construccions ja existents. 

 

8.6. Proposta de barrera 

8.6.1. Alternatives de barrera: distància, llargada i orientació d’implantació 

La distància d’implantació de la barrera està condicionada per l’existència de vies fèrries entre 

l’establiment industrial estudiat i el solar a edificar. La distància serà doncs un paràmetre condicionat 

des de l’inici degut a les restriccions urbanístiques de la zona. Les diverses propostes de barrera que 

s’expliquen a continuació i la distància a la qual es poden implantar es troben resumides a la Taula 

8.23. 

Per a la zona d’estudi, una possible opció seria la instal·lació d’una barrera perimetral a la indústria 

(Barrera A). L’espai és limitat pel que s’haurà de recórrer a la construcció d’un mur. El terreny és part 

de la separació a vials i és propietat de l’Ajuntament. La segona opció seria la implantació de la 

barrera entre la indústria i la primera via fèrria (Barrera B). L’amplada d’aquest solar no és constant i, 

en conseqüència, la barrera haurà d’adaptar-se a les condicions de tots dos extrems, és a dir, 

depenent de l’extrem serà simplement mur o es podrà instal·lar motes o dunes de terreny artificial. 

Aquests solars són privats i, per tant, s’haurien d’expropiar per construir la barrera. Una tercera opció 

seria la construcció de la barrera entre les vies fèrries (Barrera C). Hi ha una clara limitació d’espai pel 

que s’hauria de recórrer a la construcció d’un mur. Aquests terrenys són propietat de la 
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infraestructura ferroviària. Finalment, la quarta possibilitat seria la construcció de la barrera a l’inici 

del sector a edificar (Barrera D). És l’opció on no hi ha limitació d’espai i on la construcció de motes o 

dunes de terreny amb talussos adequats és viable. La barrera podria crear integrada en el 

planejament urbanístic del sector.  

La llargada també està condicionada per les infraestructures de transport ubicades entre 

l’establiment industrial i el sector a construir. La llargada de les quatre opcions proposades és 

semblant. Les llargades proposades consideren la protecció de la zona urbanitzada (equipaments). 

Taula 8.23. Opcions de barreres a construir i llargada (m) 

 Tipus de barrera Llargada [m] Propietat 

A 
Barrera perimetral 
a la indústria 

Mur 447 Ajuntament 

B 
Entre indústria i 
primera via fèrria 

Mota o duna 
artificial de 

terreny 
442 

Infraestructura 
ferroviària 

C 
Barrera entre vies 
fèrries 

Mur 404 
Propietat 
privada 

D 
Barrera a l’inici del 
sector a edificar 

Mota o duna 
artificial de 

terreny 
439 Sector a edificar 

 

Les distàncies mesurades es troben resumides a la Taula 8.24. Cada barrera proposada es troba a una 

distància diferent del punts on es produeixen els accidents (Figura 8.5).  

Taula 8.24. Distàncies als punts d’accident a les que es troben les diverses alternatives de barrera 

 
Distància a la barrera [m] 

A B C D 

Escenari 1: Sulfat de dimetil, formaldehid 40%, 
metanol, isopropanol i altres substàncies 

55 77 115 195 

Escenari 2: Hidrogen 75 105 175 250 

Escenari 3: Gas natural 50 70 105 177 

Escenari 4: Metanol 25 50 102 185 

Escenari 5: Òxid d’etilè 135 165 225 305 

Escenari 6: Propà - - 10 80 
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Figura 8.5. Possibles alternatives de barreres [Elaboració pròpia] 

 

8.6.2. Efectes a suportar en les diverses alternatives de barrera en els escenaris 

estudiats 

Només s’estudiaran els escenaris de criticitat alta que provoquin efectes físics severs per tal de 

seleccionar aquells que tinguin un efecte major i que, per tant, condicionin el disseny de la barrera. A 

continuació, s’enumeren els escenaris estudiats i s’avalua la seva criticitat (Taula 8.25): 

Taula 8.25. Criticitat dels efectes de cada escenari estudiat 

Escenari Efectes Criticitat 

Escenari 1: Sulfat de dimetil, formaldehid 
40%, metanol, isopropanol i altres substàncies 

Efectes de toxicitat i 
contaminació del medi ambient 

Nul·la 

Escenari 2: Hidrogen Efectes físics severs Alta 

Escenari 3: Gas natural Efectes tèrmics poc severs Baixa 
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Escenari 4: Metanol Efectes tèrmics poc severs Baixa 

Escenari 5: Òxid d’etilè Efectes físics severs Alta 

Escenari 6: Propà Efectes físics severs Alta 
 

Es procedeix a calcular la radiació tèrmica i la sobrepressió a suportar a les diverses alternatives de 

barreres proposades a l’apartat anterior per a cadascun dels escenaris amb efectes físics severs 

(escenaris 2, 5 i 6). Compararem els efectes calculats amb els paràmetres de disseny proporcionats 

per la resolució IRP/971/2010, que recomana els valors màxims admissibles a suportar per la barrera. 

Els càlculs dels efectes es troben resumits a la Taula 8.26:  

Taula 8.26. Valors de la radiació [kW/m
2
], la sobrepressió [kPa] i la segons la resolució IRP/971/2010 

 
Barrera i 
distància 

[m] 

Radiació 
[kW/m2] 

Sobrepressió 
[kPa] 

Aplicabilitat segons 
IRP/971/2010 

<37 kW/m2 <35 kPa 

Escenari 2: 
Hidrogen 

A 75 13,625 53,067 Sí No 

B 105 2,739 15,114 Sí Sí 

C 175 0,493 7,939 Sí Sí 

D 250 0,183 5,210 Sí Sí 

Escenari 5: Òxid 
d’etilè 

A 135 48,804 20,277 No Sí 

B 165 34,639 15,145 Sí Sí 

C 225 19,440 10,287 Sí Sí 

D 305 10,607 6,980 Sí Sí 

Escenari 6: Propà 

A - No ofereix protecció No ofereix protecció 

B - No ofereix protecció No ofereix protecció 

C 10 388,63 228,62 No No 

D 80 145,74 38,716 No No 
 

Dels valors obtinguts es conclou que: 

- Les barreres A i B no ofereixen protecció a l’escenari 6 degut a que el traçat de la via fèrria 

es troba més pròxim a la població que la pròpia via.  

- La barrera A hauria de suportar una radiació (Escenari 5) com una sobrepressió (escenari 

2) major a la recomanada en el la resolució IRP/971/2010, per tant, la seva implantació no 

és recomanable. 

- L’escenari 6 té uns efectes molt severs sobre les barreres C i D. Els efectes d’un accident 

d’aquesta magnitud juntament a la proximitat a la que es troba el traçat de la via fèrria 

amb la zona d’estudi no podrà ser mitigat mitjançant barreres de protecció. S’amplia la 

llista de mesures a aplicar i es proposa el soterrament de la via de mercaderies perilloses 

en el seu pas per la població. Els efectes no són admissibles no només en el sector a 
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edificar sinó també en les zona urbanes estudiades (equipaments públics i alta densitat). 

Tot i això, el transport per ferrocarril de mercaderies perilloses presenta una baixa 

accidentalitat.  

- Els efectes a suportar per les barreres B, C i D en els escenaris 2 i 5 són admissibles i, per 

tant, es pot procedir al càlcul de l’altura per aquestes tres alternatives.  

 

8.6.3. Càlcul de l’altura de la barrera 

L’altura de les alternatives de barreres es calcularà tenint en compte els efectes tèrmics dels diferents 

accidents per tal de garantir que la barrera actuï com a pantalla en les zones en les que la radiació és 

major de 8 kW/m2. 

En el cas de l’escenari 2, la radiació tèrmica a la distància de la barrera ja és inferior als 8 kW/m2. Per 

tant s’utilitzarà l’escenari 5 ja que els seus efectes tèrmics són els més crítics i seran els que 

condicionaran el càlcul de l’altura de la barrera.  

Primerament, mitjançant el programari EFFECTS calculem la distància des del punt d’accident en la 

que la radiació és inferior a 8 kW/m2, la radiació que marca el decret IRP/971/2010 com a valor 

màxims admissible després d’aquesta. La distància obtinguda és de 349,9 m. A continuació, es 

procedeix a calcular el radi de la bola de foc arran de terra obtenint el valor de 80,2 m.  

Es calcula l’altura de la barrera A, tot i sabent que la seva implantació no és possible ja que la radiació 

i la sobrepressió que suporta és més elevada que la recomanada en la resolució IRP/971/2010. Tal i 

com es pot observar a la Figura 8.6 obtenim una altura de barrera de 49,3 m que fa inviable la seva 

integració estètica.  

 

Figura 8.6. Càlcul de l’altura per a la barrera A [Elaboració pròpia] 
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Es procedeix de la mateixa manera per a la barrera B, obtenint una altura de 42,4 m. L’altura de la 

barrera és d’igual manera que en el cas de la barrera A bastant elevada (Figura 8.7). 

 

Figura 8.7. Càlcul de l’altura per a la barrera B [Elaboració pròpia] 

 

L’altura de la barrera C decreix fins a 28,6 m, tot i que continua sent elevada per a ser integrada en el 

marc del sector a urbanitzar (Figura 8.8). 

 

Figura 8.8. Càlcul de l’altura per a la barrera C [Elaboració pròpia] 

 

Finalment, es calcula l’altura de la barrera D, la més allunyada del centre productiu i s’obté un valor 

de 10,3 m d’altura (Figura 8.9).  

 

Figura 8.9. Càlcul de l’altura per a la barrera D [Elaboració pròpia] 
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Les altures obtingudes en els càlculs es troben resumides en la Taula 8.27: 

Taula 8.27. Altura de la barrera per a les diferents situacions estudiades 

 
Barrera i  

distància [m] 
Altura de la  
barrera [m] 

Escenari 5: Òxid 
d’etilè 

A 135 49,3 

B 165 42,4 

C 225 28,6 

D 305 10,3 
 

A banda de les mesures estructurals descrites existeixen altres factors de caràcter ambiental i 

orogràfic que permeten minimitzar l’altura inicialment prevista associades als efectes de caràcter 

físic. En aquest cas ens trobem amb una zona on la topografia oscil·la entre 54 i 56 metres d’alçada 

respecte del nivell del mar, favorable a la zona a urbanitzar pel que no s’aplicaran factors de 

seguretat per les altures obtingudes.  

 

8.6.4. Elecció de barrera 

L’elecció de la barrera es farà mitjançant l’avaluació de criteris essencials per al bon comportament a 

l’accident i una adequada integració de la barrera en el teixit urbà (Taula 8.28). La proximitat de la 

barrera A amb els escenaris de càlcul, té com a conseqüència que els efectes a suportar siguin 

superiors als valors màxims admissibles recomanats i que, per tant, no sigui viable la seva 

implantació. La resta de barreres suporten uns efectes inferiors als admissibles. Per tant, la 

implantació només és possible en el cas de les barreres B, C i D.  

L’únic terreny amb una possible disponibilitat inicial és la barrera D. Aquest terreny està afectat per 

un Pla Parcial i, per tant, els terrenys d’implantació de la barrera estarien situats en el marge de 

separació entre carretera i construcció. La resta de terrenys no serien de fàcil disponibilitat, el que 

comportaria restriccions a l’hora d’engegar el projecte i l’augment del pressupost.  

Pel que fa a l’altura de cada barrera, només la barrera D compleix amb la condició d’altura màxima de 

15 metres imposada per evitar que la barrera sigui un impacte visual. L’alçada de les barreres A, B, C 

és superior a l’estudiada al cas C degut a que es troben més pròximes a l’accident i és necessària una 

major altura de la barrera per aconseguir l’efecte pantalla necessari per protegir el sector. 
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L’últim paràmetre avaluat és la possibilitat d’integració estètica. La possibilitat d’integració estètica ve 

donada per la limitació de terrenys, és a dir, depenent de si la barrera a construir és un mur o una 

mota o duna de terreny de terreny. 

Taula 8.28. Taula ponderada de les diverses alternatives de localització de la barrera 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 
ALTERNATIVES 

A B C D 

Efectes a suportar són inferiors als valors màxims admissibles  No Sí Sí Sí 

Disponibilitat dels terrenys No No No Sí 

Altura no excedeix els 15 metres No No No Sí 

Possibilitat d’integració estètica de la barrera No Sí No Sí 

VALORACIÓ GLOBAL NO NO NO SI 

 

Finalment, per validar aquesta alternativa, es calcula quin efecte té la barrera sobre la projecció de 

fragments. En general, ens trobarem amb dos tipus de fragments: els primaris, que vénen del 

trencament del recipient, i els secundari, fragments que es converteixen en míssils i que són 

impulsats per l’energia de l’ona de sobrepressió en el seu recorregut. Centrarem el càlcul en els 

fragments del recipient, degut a la incertesa d’estimar els fragments dels fragments secundaris. 

S’ha considerat que els fragments segueixen una trajectòria parabòlica per a simplificar els càlculs i 

poder determinar la altura del vol del fragment a la distància de la barrera. No es considera la massa 

dels fragments, les dimensions dels fragments, el fregament, etc. però en cap cas la seva consideració 

seria més estricta que l’emprada. La primera part dels càlculs realitzats conté una estimació de la 

velocitat inicial. L’angle de projecció (θ) es considerarà de 0,79 rad angle en el que es donarà un 

major abast. Les equacions emprades per al càlcul són les següents (Equació 8.1 i Equació 8.2): 

   √
      

   (  )
Equació 8.1 

          
   

   
      

 Equació 8.2 

 

Si calculem l’altura de vol per a l’abast màxim teòric calculat a l’escenari 5, obtenim que la barrera 

hauria de tenir com a mínim 231,1 m d’altura per protegir en aquesta situació (Taula 8.29). 

Taula 8.29. Càlcul de l’altura de la barrera per a l’abast màxim de fragments 

Abast màxim xmax [m] 1259 

Angle θ *rad+ 0,79 
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Gravetat g [m/s
2
] 9,81 

Velocitat inicial calculada v0 [m/s] 111 

Distància a la barrera x [m] 305 

Altura de la barrera y [m] 231,1 
 

El càlcul d’aquesta altura posa de manifest que no es podrà construir una barrera que eviti la 

projecció de la totalitat dels fragments. La manera més raonable i eficient és adoptar com distància a 

protegir aquella en la que els elements vulnerables. En aquesta situació, tal i com es pot observar a la 

Taula 8.30, la barrera oferirà protecció . 

Taula 8.30. Càlcul de l’altura de barrera necessària a l’inici del sector a edificar 

Abast màxim en zona a urbanitzar xmax [m] 320 

Angle θ *rad+ 0,79 

Gravetat g [m/s
2
] 9,81 

Velocitat inicial calculada v0 [m/s] 56 

Distància a la barrera x [m] 305 

Altura de la barrera y [m] 10,2 

 

8.6.5. Dimensionament de la barrera 

Un cop s’obté l’alçada que tindrà el mur, cal determinar quina solució constructiva serà la més adient 

per tal de predimensionar la barrera. 

Dels diferents tipus de murs de contenció que es troben al mercat, els murs mènsula solen ser els 

d'ús més freqüent (Figura 8.10). Tot i que el seu camp d’aplicació depèn dels costos d’excavació, 

formigó, acer, encofrat i farcit, representen la solució més econòmica per a murs de fins a 10 o 12 m 

d'alçada. A més a més, permeten la integració urbanística de la barrera en la població mentre que la 

cara d’exposició a l’explosió és suficientment rígida per suportar els efectes. 

 

Figura 8.10. Exemple de mur mènsula [Elaboració pròpia] 
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El càlcul de la barrera presenta tres fases diferenciades. En primer lloc, es realitzarà el 

predimensionament per tal de partir d’una secció inicial aproximada. Per realitzar aquest càlcul se 

segueixen les relacions de predimensionament habituals (Figura 8.11). 

 

Figura 8.11. Predimensionament d’un mur mènsula *Elaboració pròpia+ 
 

L’etapa de predimensionament té com a objectiu definir unes primeres mides aproximades, que 

seran les que més endavant se sotmetran a una sèrie de comprovacions per tal d’avaluar la seva 

validesa.  

L’altura de disseny de la barrera és de 10,3 m. Aquesta mida fa referència a l’altura vista de la 

barrera, per tant, s’haurà de sumar la profunditat de la fonamentació i les terres.  

Les dimensions a comprovar es calculen mitjançant les relacions habituals de predimensionament 

que es mostren a continuació: 

- La base de l'alçat tindrà una dimensió H/10. 

- La coronació es realitzarà amb una amplada igual o superior a 25 cm.  

- Es procurarà que la profunditat de fonamentació sigui igual o superior a 1 m. 

- El cantell del fonament serà H/10. 

- La dimensió de la base del fonament oscil·larà entre 0,4⋅H i 0,7⋅H. 

- La puntera tindrà unes dimensions aproximades de B/3. 
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Tenint en compte que l’altura vista és de 10,3 m i prenent 1,7 m de fonamentació s’obté un total de 

12 m. Procedint d’igual forma per a la resta de relacions, el mur tindrà les següents mesures inicials 

(Figura 8.12): 

 

Figura 8.12. Mides resultants del predimensionament [Elaboració pròpia] 
 

Un cop realitzat el predimensionament del mur, es realitzarà el càlcul de les forces que intervenen i 

les empentes que ha de suportar l'estructura de contenció, per tal de poder-la sotmetre a posteriori a 

una sèrie de comprovacions. Aquestes comprovacions seran les següents: 

1. Comprovació al bolcament. 

2. Comprovació al desplaçament. 

3. Comprovació a l’enfonsament. 

 

Els càlculs de les comprovacions s’han estudiat per a dues hipòtesis diferents: 

- Hipòtesis A: Contempla els càlculs de comprovació amb les empentes que ha de suportar 

l’estructura. 

- Hipòtesis B: Té en compte les accions produïdes per l’explosió. En les comprovacions 

d’estabilitat es té en compte l’empenta que produiria l’accident contra el mur de 

contenció. És l’escenari més exigent i, per tant, les mides del predimensionat hauran de 

ser vàlides per aguantar les comprovacions en aquesta hipòtesis. 

Com a empenta de l’explosió es prendrà de referència el valor màxim admissible recomanat en la 

IRP/971/2010. Aquest valor és de 35 kPa de sobrepressió. Al assumir aquest valor s’està menyspreant 

el valor d’altres paràmetres característics de les explosions deflagrants tals com la pressió dinàmica i 

Alçada = 12,00 metres  

Base alçat = 1,40 metres 

Coronació = 1,40 metres 

Cantell fonament = 1,20 metres 

Base fonament = 8,00 metres 

Puntera = 2,00 metres 

Taló= 4,60 metres 
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l’impuls. No obstant, en la situació estudiada, degut a que aquest valor és notablement superior als 

valors de sobrepressió calculats per a l’accident més crític, podem considerar que queden englobats 

en el valor considerat per al càlcul. Tot i això, seria recomanable avaluar l’efectivitat de la barrera per 

comprovar que es comporta de manera correcta davant d’aquests paràmetres. 

Per realitzar les comprovacions, s’ha considera una la densitat del formigó de 35 kN/m3 ja que 

l’habitual de 25 kN/m3 no suportava les empentes produïdes per l’impacte en cas d’accident. Per 

tant, es tracta d’un formigó exposat a un ambient químic fort, catalogat com formigó Qc.  

El detall dels càlculs del la comprovació del predimensionament es poden consultar a l’Annex D.3. Els 

tres paràmetres estudiats (bolcament, desplaçament i enfonsament) verifiquen que les dimensions 

de barrera inicials suporten els efectes en ambdues hipòtesis i, per tant, seran els utilitzats per a 

realitzar les consideracions econòmiques.  

 

8.6.6. Disseny final de la barrera 

Un cop obtinguda l’altura en base a la protecció total en front de la radiació tèrmica i realitzats els 

càlculs de predimensionament que ens proporcionen uns paràmetres de disseny que resisteixen 

l’impacte d’una possible explosió , resumits a la Taula 8.31, es proposa una alternativa de disseny.  

Taula 8.31. Valors de disseny de la barrera 

Paràmetre Valor [m] 

Alçada de disseny 10,30 

Alçada total 12,00 

Base alçat 1,40 

Coronació 1,40 

Cantell fonament 1,20 

Base fonament 8,00 

Puntera 2,00 

Taló 4,60 

Longitud 439 
 

La barrera a construir és un mur de formigó in-situ amb encofrat amb taulons de fusta a les dues 

cares. La relació d’acer per metre cúbic de formigó variarà entre la sabata i l’alçat per tal d’optimitzar 

l’estructura i fer-la més resistent a un possible impacte. S’han considerat 35 kg d’acer per cada m3 de 

formigó a la sabata i 50 kg d’acer per cada m3 de formigó a l’alçat  

El disseny de la barrera inclou un deflector en la part superior per reduir al màxim l’impacte de l’ona 

de sobrepressió i evitar la seva propagació en la part posterior (Figura 8.13). Sabent que 90° és la 
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forma en la que es dóna una major reducció de l’ona de sobrepressió, el deflector a instal·lar 

incorporarà aquest concepte però amb una menor inclinació per tal d’afavorir l’evacuació d’aigües. 

 

Figura 8.13. Detall dels deflectors [Elaboració pròpia] 

 

En la zona on es construeix el mur s’intenta fer una integració paisatgística per tal de minimitza 

l’impacte visual de la barrera (Figura 8.14). S’aprofita el desnivell de les terres disposades per 

contrarestar les sol·licitacions produïdes per una possible explosió accidental. Aquest paràmetre de 

disseny ens permet crear un espai d’oci en el que s’utilitzen tècniques de pirojardineria per integrar 

paisatgísticament l’obra donant lloc a un corredor verd. A més a més, el desnivell permet realitzar un 

camí a diferent altura del sector a edificar proporcionant una via alternativa on poder gaudir de 

l’actuació urbanístico-paisatgística. D’altra banda, el mur actuarà de barrera acústica de la carretera i 

de les vies fèrries millorant la qualitat de vida del sector. Veure secció detallada a l’Annex D.4. 

 

Figura 8.14. Secció detall de la barrera de protecció dissenyada [Elaboració pròpia] 
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9. Consideracions econòmiques 
 

Els edificis tant exteriors com els mateixos de la indústria han de ser protegits del perill que pot 

comportar un accident degut a la manipulació i emmagatzematge amb substàncies químiques. Tot i 

que els costos de no actuar són nuls mentre no succeeixi cap accident, en cas que es doni seran molt 

elevats no només en béns materials sinó en pèrdues humanes i danys al medi ambient. Els beneficis 

s’han de considerar com una inversió a llarg termini, una millora de l’entorn, una garantia vers la 

nova implantació d’usos i noves activitats econòmiques. 

L’opció més econòmica és sempre no aplicar cap tipus de mesura. La nova construcció d’edificis 

incorporant el risc com a paràmetre de disseny des de l’inici és una mesura que afecta d’una manera 

poc significativa en la fase de disseny i construcció. Tot i això, en una eventual modificació futura de 

les mesures adoptades, comportaria una diferència de preu molt més elevada que integrant el factor 

risc des de l’inici.  

La protecció enfront de les explosions accidentals és el fenomen que requereix una major aplicació 

de mesures i, per tant, d’una major inversió. Les explosions són esdeveniments extremadament 

severs però poc freqüents. Quan es produeix imposa unes carregues més exigents del que han estat 

dissenyades. Si s’inclouen els factors de seguretat per resistir completament les deformacions i els 

esforços a la que s’exposa la construcció el cost incremental pot arribar a ser molt elevat. L’edificació 

resistent a explosions es fa permetent que les estructures que pateixin danys estructurals en una 

gran explosió, no quedin completament destruïdes. Generalment, el cost de construir amb els criteris 

recomanats de disseny contra explosions incrementa entre un 15% i un 25% els costos convencionals 

de construcció. Aquest increment en el cost és degut a l’elecció de materials més resistents, com és el 

formigó armat i l’acer estructural en comptes de murs de maó.  

Els preus i el grau de protecció a aplicar varien depenent si es considera el pitjor dels casos o 

escenaris realistes. Cal tenir en compte que algunes mesures arquitectòniques ofereixen una 

protecció insuficient en l’escenari dels pitjor dels casos, com és la barrera dissenyada, però poden ser 

efectives en escenaris amb accidents no tant severs. 
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9.1. Pressupost d’execució material (PEM) 

Per realitzar el pressupost d’execució material (PEM) s’han tingut en compte les dimensions de la 

barrera dissenyada i la seva llargada. Els preus de referencia s’han extret del banc BEDEC de l’ITeC 

(Institut de Tecnologia de la Construcció) [12]. 

Per a la realització del pressupost s’han separat els preus en diferents capítols que fan referència al 

conjunt d’accions constructives. Els capítols que són propis de la construcció de la barrera física de 

protecció són: estructures mur, en la que s’inclouen les partides d’excavacions, formigonat, armat, 

encofrat, etc., drenatge i estructures deflectors que fa referència al disseny dels deflectors de l’ona 

de sobrepressió. La integració estètica urbanística de la barrera consta dels capítols: xarxa 

d’enllumenat, xarxa de reg, ferms i paviments, plantacions (pirojardineria) i mobiliari urbà. En el marc 

dels capítols de gestió de residus, control de qualitat i seguretat i salut, el projecte contindrà les 

mesures de prevenció i protecció tècnica necessàries per a la realització de l'obra en òptimes 

condicions de seguretat i salut per als treballadors, estant sempre d'acord amb els riscos específics de 

l'obra. Aquests capítols afecten a proporcionalment a la construcció de la barrera com a la integració 

estètica de la mateixa.  

Un resum del pressupost d’execució material (PEM) es pot observar en la Taula 9.1. Es pot observar la 

divisió de capítols El desglossament detallat de cada capítol es pot consultar a l’Annex E.1. 

Taula 9.1. Pressupost d’execució material (PEM) 

Pressupost execució material (PEM) Barrera de 
protecció física*€+ 

Integració 
estètica 

urbanística *€+ CAPÍTOL TOTAL CAPÍTOL *€+ 

01 ESTRUCTURES MURS 2.547.522,14 2.547.522,14   

02 DRENATGE 5.866,44 5.866,44   

03 XARXA D'ENLLUMENAT 33.281,03   33.281,03 

04 FERMS I PAVIMENTS 59.774,94   59.774,94 

05 XARXA DE REG 21.966,39   21.966,39 

06 ESTRUCTURES DEFLECTORS 245.146,38 245.146,38   

07 PLANTACIONS 32.227,99   32.227,99 

08 MOBILIARI URBÀ 8.865,87   8.865,87 

09 GESTIÓ DE RESIDUS 36.465,71 34.642,42 1.823,29 

10 CONTROL DE QUALITAT 54.698,56 51.963,63 2.734,93 

11 SEGURETAT I SALUT 54.698,56 51.963,63 2.734,93 

TOTAL 3.100.514,01 € 2.937.104,65 € 163.409,36 € 

% DEL TOTAL 0,95 0,05 
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L’acció de construcció de la barrera física suposa un 95% del pressupost d’execució material en front 

del 5% que comporta la integració estètica de la barrera. Es conclou que les accions relatives a la 

integració estètica tenen un pes molt baix en el cost total del projecte però tenen una repercussió 

notable en la percepció de la mateixa per la població i els futurs habitants de la zona. El capítol 

d’estructures mur és el que té un pes major en la distribució de costos del PEM.  

 

9.2. Pressupost total 

Per obtenir el pressupost total cal incloure al pressupost execució per contracta (PEC) els honoraris 

de l’estudi i disseny conceptual de la barrera, els honoraris d’obra i les taxes de llicència i altres 

permisos. El detall es troba resumit a la (Taula 9.2). 

Taula 9.2. Pressupost total 

Total pressupost execució per contracta (PEC )        3.689.611,68 €  

 
Pressupost execució material (PEM)      3.100.514,01 €  

 

Despeses generals 13% sobre PEM 0,13          403.066,82 €  

 

Benefici industrial 6% sobre PEM 0,06          186.030,84 €  

 
   

 Honoraris de l'estudi i disseny de la barrera. Elaboració del projecte d'execució          184.480,58 €  

 

5% sobre PEC 0,05          184.480,58 €  

     Honoraris de la direcció d'obra              184.480,58 €  

 
5% sobre PEC 0,05          184.480,58 €  

     Taxes de llicència d'obra i altres permisos            147.584,47 €  

 

4% sobre PEC 0,04          147.584,47 €  

  
  

 TOTAL SENSE I.V.A          4.206.157,31 €  

     I.V.A                883.293,04 €  

  
21% sobre el total 0,21          883.293,04 €  

     TOTAL PROJECTE I EXECUCIÓ      5.089.450,35 €  
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10. Planificació 
 

En primer lloc, cal realitzar el treball d’estudi de la situació on s’ha d’implantar i realitzar el disseny de 

la barrera, avaluant la seva efectivitat.  

Un cop acabat l’estudi, s’ha d’elaborar el projecte d’execució. El projecte d’execució ha de contenir la 

totalitat de la informació per a poder iniciar l’obra: memòria descriptiva i justificativa, memòria 

constructiva, plànols, plec de condicions, pressupost...  

A continuació s’ha de realitzar la gestió de llicències. En paral·lel a la gestió de llicencies, es pot 

efectuar l’adjudicació de l’obra. Prèviament a l’adjudicació de l’obra caldrà realitzar l’elaboració, la 

supervisió i l’aprovació final del projecte.  

Un cop adjudicada l’obra es pot procedir a la seva execució. Els treballs que es realitzen des de l’inici 

de disseny fins el final de l’obra són els indicats en Taula 10.1. L’execució és l’activitat que té una 

major duració, en concret de 15 mesos, i cal destacar que l’activitat més llarga correspon també al 

capítol amb el pressupost més elevat. 

Taula 10.1. Planificació del projecte 

TREBALLS D'ESTUDI I DISSENY 6 mesos 

ELABORACIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ 3 mesos 

GESTIÓ DE LLICÈNCIES 3 mesos 

ADJUDICACIÓ DE L'OBA 4 mesos 

EXECUCIÓ DE L'OBRA 15 mesos 

TOTAL 31 mesos 
 

És important que un cop s’han efectuat els treballs de disseny, elaboració del projecte d’execució i 

gestió de llicencies, es realitzi la planificació de les activitats de l’obra per tal d’evitar endarreriments 

en la finalització dels treballs que permetrà el correcte desenvolupament de l’obra en l’ordre i el 

temps. 

La planificació de les activitats corresponents a l’execució de l’obra s’estudien en els mateixos 

capítols amb els que s’ha efectuat el pressupost d’execució material (PEM) per facilitar el seguiment. 

D’altra banda, s’ha efectuar la planificació global del projecte. Tant el detall el detall de la planificació 

total del projecte i el detall de l’execució de l’obre es poden consultar a l’Annex F. 
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11. Consideracions ambientals 
 

La redacció de l’estudi d’impacte ambiental, prèvia a l’execució del projecte, es necessària per 

avaluar les possibles conseqüències del projecte sobre el medi ambient i la seva repercussió en la 

integritat dels ecosistemes.  

El document que introdueix la variable ambiental permetrà la pressa de decisions sobre la viabilitat 

ambiental del projecte. És la manera més eficaç per evitar agressions contra la natura, proporcionant 

una major fiabilitat i confiança en les decisions adoptades, ja que es valoren diferents alternatives i 

s’escull aquella que millor salvaguardi els interessos generals des de una perspectiva global i 

integrada i alhora tenint en compte tots els efectes derivats del projecte. 

S’identificaran, descriuran i s’avaluaran de forma apropiada els efectes directes i indirectes dels 

següents factors: 

- Ésser humà, fauna i flora. 

- Sòl, aigua, aire, clima i paisatge. 

- Bens materials i patrimoni cultural. 

- Interacció entre els factors mencionats. 

Per tant, el contingut i metodologia serà exposat en base a les directius exposades al Reial Decret 

Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 

ambiental de projectes. L’estudi de l’impacte ambiental i el document de síntesi es pot consultar a 

l’Annex G. 
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Conclusions 
 

L’estudi ha posat de manifest que les barreres físiques de protecció concebudes com a corredors 

verds de la ciutat poden ser una solució econòmica, sostenible, d’ús públic i amb possibilitats 

d’integrar-se harmònicament en el teixit urbà de la ciutat i les zones industrials.  

La recerca bibliogràfica inicial va mostrar clarament el gran buit existent al voltant de les barreres de 

protecció física en cas d’accident greu, tot i ser un tema àmpliament estudiat en altres àmbits. Un 

cop estudiades les solucions disponibles i amb l’objectiu d’establir uns criteris d’estudi, s’han analitzat 

els paràmetres necessaris per al disseny, les prestacions bàsiques i les característiques a posseir per 

les barreres físiques. D’altra banda, s’ha establert una metodologia en la que s’inclouen les barreres 

de protecció física com una possible mesura de protecció en cas d’accidents greus un cop esgotades 

altres mesures de prevenció i protecció i anant més enllà de normativa legal vigent.  

La metodologia s’ha dissenyat per poder ser aplicada, de manera general, a d’altres estudis de 

característiques similars i s’ha demostrar la seva aplicabilitat pràctica mitjançant l’estudi d’un cas 

fictici. L’estudi ha demostrat que les barreres físiques permeten mitigar el risc quan s’han esgotat 

altres mètodes de protecció clàssics. No obstant, la seguretat també es mesura en termes econòmics 

i eventualment cal assolir un compromís cost-benefici. Les consideracions econòmiques són, doncs, 

un paràmetre determinants a l’hora de prendre decisions de reducció del risc. 

D’aquest estudi es conclou que l’estudi de les barreres físiques de protecció és pluridisciplinar ja que 

conté aspectes urbanístics, arquitectònics, químics, paisatgístics, socials i econòmics que s’han 

d’estudiar obligatòriament per a un correcte anàlisi i disseny de les solucions òptimes. 

Aquest projecte obre, doncs, una via d’estudi de les barreres de protecció física en cas d’accident 

greu i atès l’extens marge de millora que presenta, permet eixamplar horitzons en aquest àmbit. 

Amb les bases de disseny i prestacions que s’indiquen en aquest projecte s’hauria d’avaluar 

l’efectivitat de les barreres mitjançant algunes de les tècniques d’avaluació disponibles i que s’han 

analitzat. Finalment, seria interessant trobar un mètode senzill que permeti avaluar els paràmetres 

de disseny de manera ràpida i efectiva de cada situació particular. L’objectiu final seria poder 

constatar els beneficis que deriven de l’ús de barreres físiques de protecció en determinades 

circumstàncies on el risc condiciona la seguretat. 
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