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RESUM  

En aquest projecte de fi de carrera s’ha desenvolupat l’Anàlisi Quantitatiu de Risc 
d’un núvol tòxic generat pels gasos de combustió tòxics que es produeixen en 
l’incendi del magatzem de productes tòxics de les instal�lacions de MaxQuímia, 
S.A., amb la intenció d’esbrinar si la zona on es vol ubicar és apta per a la seva 
implantació, o no. 

L’emplaçament d’aquestes instal�lacions és a Valldoriolf, prop de Vilanova del 
Vallés, de Granollers i de la Roca del Vallés. Així doncs, per a la realització de 
l’estudi s’han tingut present les condicions atmosfèriques i les dades de 
demografia de la zona. 

En primer lloc, s’identifiquen les causes principals que poden originar l’incendi. Es 
segueix amb els càlculs realitzats per a l’obtenció de les conseqüències que es 
deriven d’aquest accident mitjançant el mètode de l’anàlisi Pròbit, un model de 
vulnerabilitat amb el que s’obtenen les concentracions dels productes tòxics 
necessàries per a un determinat temps d’emissió contínua, en funció de la 
probabilitat de mortalitat.  

La introducció al programa Aloha, de les dades meteorològiques, la informació 
química dels productes tòxics involucrats, les dades demissió contínua, el temps 
d’emissió i les equacions de vulnerabilitat Probit; retorna la dispersió del núvol 
tòxic que es forma, el qual permet obtenir resultats de l’abast de les 
conseqüències en metres, per al posterior càcul de la determinació de risc 
individual  i social que comportaria aquest episodi.  

Seguint el procés de quantificació del risc, s’ha elaborat multitud de plànols, 
representant la dispersió del núvol tòxic sobre el plànol de la situació a escala. 

Finalment es presenta els valors de risc, així quantificats, en forma de “corves 
isorisc” aplicades a l’àrea d’ubicació de les instal�lacions, per a l’avaluació amb 
els criteris d’acceptabilitat establerts per als dos tipus de risc, i es dóna resposta 
sobre la possibilitat d’implantació del magatzem a la zona proposada. 

Cal afegir que s’ha efectuat per a quatre variants per a l’estudi. S’ha obtingut 
resultats per a dues estabilitats atmosfèriques diferents i cadascuna d’elles, ha 
estat mesurada amb dos temps d’emissió contínua diferents, per així poder 
donar millor resposta. 
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RESUMEN  

En este proyecto de fin de carrera se ha desarrollado el Análisis Cuantitativo del 
Riesgo de una nube tóxica originada por los gases de combustión tóxicos que se 
producen en el incendio del almacén de productos tóxicos de las instalaciones de 
MaxQuímia, S.A., con la intención de averiguar si la zona donde se quiere ubicar 
es apta para su implantación, o bien no. 

El emplazamiento de estas instalaciones es en Valldoriolf, cerca de Vilanova del 
Vallés, de Granollers y de la Roca del Vallés. Con lo que, para la realización del 
estudio  se han tenido en cuenta las condiciones atmosféricas y los datos de 
demografía de la zona. 

En primer lugar, se identifican las causa principales que pueden originar el 
incendio. Se sigue con los cálculos realizados para la obtención de las 
consecuencias que se derivan de este accidente mediante el método del análisis 
Probit, un modelo de vulnerabilidad con el que se obtienen las concentraciones 
de los productos tóxicos necesarias para un determinado tiempo de emisión 
continua, en función de la probabilidad de mortalidad.  

La introducción al programa Aloha, de los datos meteorológicos, la información 
química de los productos tóxicos involucrados, los valores de emisión continua, el 
tiempo de emisión y las ecuaciones de vulnerabilidad Probit; retorna la dispersión 
de la nube tóxica que se forma, la cual permite obtener resultados del alcance de 
las consecuencias en metros, para el posterior cálculo de la determinación del 
riesgo individual y social que comportaría este episodio.  

Siguiendo el proceso de cuantificación del riesgo, se han elaborado multitud de 
planos, representando la dispersión de la nube tóxica encima del plano de la 
situación a escala.  

Finalmente se presenta los valores de riesgo, así cuantificados, en forma de 
“curvas de isoriesgo” aplicadas al área donde se ubican las instalaciones, para su 
evaluación con los criterios de aceptabilidad establecidos, y se da respuesta a 
sobre la posibilidad de implantación del almacén en la zona propuesta. 

Cabe señalar que se ha efectuado cuatro variantes para el estudio. Se han 
obtenido resultados para dos estabilidades atmosféricas diferentes, y cada una 
de éstas ha sido medida con dos tiempos diferentes de emisión continua, para 
así poder dar mejor respuesta.   
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ABSTRACT 

In this research project has been carried out  a detailed Quantitative Risk 
Analysis for a toxic cloud caused by toxic combustions gases produced in the 
burning of the warehouse of toxic products of the facilities of MaxQuímia, S.A., 
with the intention of finding out if the area where it wants to locate is suitable for 
his implantations, or not. 

The emplacement of these facilities is in Valldoriolf, near Vilanova del Vallés, 
Granollers and La Roca del Vallés. Thus, for the accomplishment of the study 
takes into account the atmospheric conditions and the dada of demography of 
the area.  

First of all, there are identified the main cause that can cause the fire. It 
continues with the estimates made for the procurement of the consequences that 
stems from this accident using Probit analysis, a model of vulnerability with 
which there are obtained the concentrations of toxic products for a certain time 
of continuous emission, depending on the probability of mortality. 

The entry of the following information in the Aloha program, like meteorological 
data, the chemical information of the toxic involved products, the continuous 
emission rates, the time of emission and the vulnerability Probit equations; 
returns the dispersion of the toxic cloud that forms, which allow to obtain results 
of the scope of the consequences in meters, for the following calculation of Risk 
Assessment would involve this scene.  

Following the process of quantifying the risk, multitude of planes has been 
elaborated, representing the dispersion of the toxic cloud above the situation 
plane to scale.  

To end, on presents the risk rates, this way quantified, in the shape of 
“vulnerability curves”, applied to the area where the facilities are located, for 
evaluations with the criteria of acceptability established and gives response to on 
the possibility of implantation of the warehouse in the proposed zone. 

It should be note, that there are four variants for the study. The results have 
been obtained for two different atmospheric stabilities, and both have been 
measured with two different time of continuous emission, to give better 
response. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

El desenvolupament tecnològic experimentat pels països industrialitzats ha portat 
una notable millora en el nivell de vida. No obstant, la ràpida evolució 
tecnològica que ha experimentat la industria en general i la industria química en 
particular, el seu gran creixement i, conseqüentment, l’increment d’inventari de 
productes químics en les instal�lacions i en diversos medis de transport, ha 
provocat l’aparició de nous riscos que poden originar accidents greus amb un fort 
impacte sobre la població i sobre l’entorn. Aquesta situació fa patent la necessitat 
de dedicar majors esforços a la reducció d’aquests riscos a un nivell tolerable, 
compatible amb els objectius de desenvolupament actualment perseguits.  

“Tot allò que és conegut pot ser controlat”. Hem de ser capaços, per tant, 
d’identificar les situacions de perill i analitzar i avaluar el risc associat, evitant les 
conseqüències dels diferents tipus d’accidents, com ara, incendis, explosions i 
fugues tòxiques de gas, entre d’altres, per tal de reduir el risc individual i 
col�lectiu. 

1.1. Introducció 
El present treball es redacta amb caràcter de Projecte de Fi de carrera, per a 
l’obtenció, per part de les autores, del títol d’Enginyeria Tècnica Química, i 
segons la proposta d’un dels dirigents que ens ha ajudat a dur a terme 
l’elaboració de l’“Anàlisis d’un núvol tòxic produït pels gasos de combustió tòxics 
generats per un incendi d’un magatzem de productes químics”. 

És iniciativa del promotor realitzar l’estudi de les conseqüències d’un núvol tòxic 
originat pels gasos de combustió tòxics que es generen en un incendi que té a 
lloc en un magatzem de productes químics. D’aquesta manera, es podrà 
determinar el risc individual i el risc social lligat a aquest accident en concret, 
amb l’objectiu de definir si la zona proposada per a la implantació de les 
instal�lacions d’emmagatzematge és apta, o no, per a la seva implantació.  
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Quan parlem de conseqüències, mesurarem les conseqüències que es provoquen 
en les persones, deixant de banda els equips i el medi ambient. L’estudi s’ha 
realitzat amb productes tòxics que són els que ocasionen danys a les persones. 

Els resultats, per a quatre productes tòxics, s’obtindran a partir de quatre 
variants en l’estudi per tal de poder comparar els diferents comportaments de la 
dispersió de núvols de gas per a diferents condicions. Aquestes variancions en el 
càlcul es centren en variar l’estabilitat atmosfèrica i el temps d’emissió contínua, 
que equival al temps que triga l’estructura de l’establiment en col�lapsar-se, 
suposant que l’incendi triga més en extingir-se. Per tant, s’avalua, s’analitza, i es 
calcula el risc donades les següents condicions: 

• Estabilitat atmosfèrica inestable (B), quan el temps d’emissió contínua és 
de 30 minuts.   

• Estabilitat atmosfèrica inestable (B), quan el temps d’emissió contínua és 
de 60 minuts.   

• Estabilitat atmosfèrica estable (F), quan el temps d’emissió contínua és de 
30 minuts.   

• Estabilitat atmosfèrica estable (F), quan el temps d’emissió contínua és de 
60 minuts.   

Això permetrà l’obtenció de resultats més àmplia, referint-nos a la variació 
d’estabilitat, ja que depèn del moment de l’accident aquesta pot ser més estable 
o més inestable, per això es pretén donar les dues solucions. A demés, 
s’esbrinarà el valor de la resistència al foc més favorable.  

En els documents que es presenten a continuació, s’hi recullen les dades i 
característiques del magatzem on es produeix l’incendi, la descripció del risc 
ambiental, donant gran importància al Anàlisi Quantitatiu del Risc, procés que 
s’aplica al nostre cas per a obtenir els resultats requerits. També s’inclouen 
aquests resultat, els quals s’han obtingut a partir dels càlculs desenvolupats en 
els corresponents Annexos, i que permeten l’anàlisi de les conseqüències del 
núvol tòxic de gas originat i la determinació del risc de la zona.  

El projecte consta dels següents documents:  

• Memòria  

• Conclusions 

• Bibliografia  

• Annexes  

• Pressupost 

• Plànols 

En ells es desenvolupa tot el nostre estudi. 
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1.2. Objectius del projecte 
L’objectiu d’aquest projecte és el de donar resposta a la possibilitat d’implantació 
del magatzem de productes químics de MaxQuímia, S.A. a la zona de Valldoriolf. 
Aquesta resposta serà possible amb el coneixement dels riscs associats a 
instal�lacions industrials de substàncies perilloses. Concretament, tal i com el títol 
indica, s’analitzaran les conseqüències d’un núvol tòxic produït pels gasos de 
combustió tòxics generats per un incendi d’un magatzem de productes tòxics. Es 
pretén, doncs, quantificar el risc individual i col�lectiu que aquest accident 
provoca.  

Així, doncs, la realització del projecte obeeix la necessitat d’assolir els següents 
objectius:  

• Esbrinar si la zona d’ubicació és poc vulnerable, segons les condicions 
atmosfèriques donades i els coneixements de dispersió d’un núvol de gas.  

• Conèixer les diferents fases de l’Anàlisi Quantitatiu del Risc, diferenciant 
entre anàlisi determinístic i probabilístic. 

• Calcular les emissions dels gasos tòxics de combustió. 

• Determinar el risc individual i social per a l’incendi produït en el magatzem 
de productes tòxics, per a estabilitat atmosfèrica estable e inestable, i per 
a temps d’emissió contínua de 30 minuts i 60 minuts. 

• Comparar les conseqüències del núvol tòxic per a diferents estabilitats 
atmosfèriques. 

• Comparar les conseqüències del núvol tòxic per a diferents temps de 
resistència al foc de l’estructura de la planta.  

 

1.3. Origen del treball 
Aquest projecte va ser proposat pel professor Francesc Estrany Coda, titular de 
la Unitat de Química de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona, gràcies al seu contacte amb el Director Tècnic de Tàndem Solucions 
Ambientals, Sergi Carreras i Coma. 

El projecte consisteix en l’anàlisi d’un núvol tòxic produït pels gasos de 
combustió tòxics generats per un incendi d’un magatzem de productes químics, 
per conèixer les conseqüències i els efectes d’aquest sobre la població i sobre el 
medi ambient. 
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1.4. Antecedents 
Per conèixer quins van ser els inicis del Projecte d’estudi que s’ha desenvolupat, 
s’ha de fer referència a l’empresa Tàndem Solucions Ambientals, que va iniciar 
les seves activitats al 1995 com a Consultoria i Enginyeria.  

L’empresa està format per un equip tècnic-consultors preparat per a donar 
resposta a totes les necessitats de qualsevol empresa en projectes de medi 
ambient, qualitat i seguretat industrial.  

Tàndem analitza, proposa, realitza i executa projectes de diferents sectors, sent 
els de més experiència els d’automoció, metal�lúrgic, tractament de superfícies, 
arts gràfiques, paper i cartró, activitats marines i sector químic.  

El mes de juny del 2005, Chemetall Hispania, S.A. va presentar un Anàlisi 
Quantitatiu del Risc, el qual va ser verificat per la empresa TNO al juliol del 2005.  

En la visita de TNO a les instal�lacions i la revisió de l’Anàlisi presentat, els 
tècnics de TNO van comentar que aquest anàlisi no seguia els criteris de la 
Conselleria d’Industria i que faltava certa documentació, càlculs i justificacions.  

Més tard, el mes de setembre del 2005, Chemetall Hispania, S.A., va procedir a 
donar resposta a totes les sol�licituds d’informació per part de TNO, recalculant 
certs episodis i reorganitzant tota la documentació, amb l’objectiu d’avaluar i 
millorar l’Anàlisi Quantitatiu de Risc presentat anteriorment.  

És fins aquí del qual disposem informació. Comentar, doncs, que l’Anàlisi de Risc 
que es realitza en el present projecte, no té antecedents.  

Si bé, és cert el mètode de càlcul i procediment per a dur a terme l’anàlisi de les 
conseqüències ha estat aplicat en moltes d’altres circumstàncies, però no s’ha 
determinat, encara mai, el risc associat a un incendi del magatzem de tòxics dels 
Magatzems de MaxQuímia, S.A. 
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CAPÍTOL 2:MAGATZEM 

DE MAXQUÍMIA, S.A. 

Per poder realitzar l’estudi de les conseqüències del núvol tòxic, s’ha simulat 
l’existència d’una empresa que subministra productes químics, la qual vol 
implantar el seu magatzem en una determinada zona de Catalunya. Aquests són 
els Magatzems de MaxQuímia, S.A. 

La situació proposada de la planta industrial, les seves dimensions, la distribució 
del magatzem, la destinació de cada una de les parts en què està dividit, la 
resistència al foc de l’estructura, la ventilació del mateix, són, entre d’altres, 
alguns dels aspectes i característiques que es detallen al llarg d’aquest capítol.  

 

2.1. Situació de la planta industrial 
L’emplaçament previst per a la instal�lació del magatzem de MaxQuía, S.A. se 
situa a la zona de Valldoriolf, a Vilanova del Vallès, prop de Granollers i de la 
Roca del Vallès; al costat de l’autopista del Mediterrani, amb accés des de 
carretera secundària.  

Aquesta elecció es justifica pel fet que el terreny contigu a la zona d’ubicació és 
camp i terreny deshabitat, per tant, és una zona que pot ser considerada com a 
poc vulnerable, pel que les conseqüències que provoca l’accident de l’estudi 
seran menors. Tenint en compte la direcció en que bufa el vent, (dades 
proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya, que es troben adjuntades 
en l’Annex III), es creu que la zona és favorable per a la implantació del 
magatzem de productes químics MaxQuímia, S.A. 
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L’abundància de polígons industrials importants que hi ha a la zona, és una de 
les altres raons que ha comportat l’elecció d’aquesta zona. 

Aquest projecte es desenvolupa per a descobrir si la tria de la zona ha estat 
acertada o no, segons les conseqüències que es deriven si es produís un incendi 
a les instal�lacions. 

Amb l’ajuda del programa Google Earth, s’ha trobat un terreny prou extens per a 
poder posicionar-hi la planta industrial dissenyada. A demés, amb aquest 
programa, s’ha pogut conèixer la situació amb coordenades geogràfiques i 
l’elevació del terreny, dades que seran necessàries a l’hora d’efectuar els càlculs. 

Taula 1. Coordenades geogràfiques de la situació dels Magatzems de 
MaxQuímia, S.A. 

Latitud 41º 35’ 19,04’’ N 

Longitud  2º 17’  58,24’’ E 

Elevació 133 m 

 

A la següent figura s’indica, amb una marca vermella,  la seva situació en el 
plànol de la zona de Valldoriolf i dels voltants, per tal de facilitar la seva 
localització. 

 

Figura 1. Situació de la planta industrial en el plànol. 
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2.2. Distribució de les instal�lacions 
La planta industrial està dividida en diferents àrees separades segons l’activitat i 
destinació de cada una d’elles.  

L’activitat d’aquesta planta industrial és la d’emmagatzemar productes químics, 
pel que la majoria de l’àrea està destinada a albergar aquests productes.  

Hi ha alguns conceptes que s’han de tenir en compte per a qualsevol tipus 
d’emmagatzematge de productes químics. Un d’ells, és el d’agrupar i classificar 
els productes pel seu risc respectant les restriccions d’emmagatzematge conjunt 
de productes incompatibles. Els productes que alberga el magatzem de 
MaxQuímia, estan classificats per categories, segons una taula d’incompatibilitat 
d’emmagatzematge de productes químics de la Nota Técnica de Prevenció 725, 
que es troba a l’Annex I. Per aquest motiu, hi ha tres àrees destinades a 
diferents productes químics, segons siguin tòxics, no tòxics ni inflamables, i una 
tercera categoria de productes que no són tòxics. 

La resta d’àrees estan destinades a altres activitats, com per exemple, a l’accés 
de vehicles de càrrega i descàrrega de productes, l’oficina de control del 
magatzem, el taller de manteniment de la maquinària, l’àrea destinada al servei 
mèdic, on hi ha una farmaciola per a qualsevol incident, el despatx de la gerència 
i de la direcció comercial, l’administració, la recepció i la sala d’espera per als 
clients, etc. 

El magatzem té una superfície de 2.943,30 m2, repartits de la següent manera:  

Taula 2. Dimensions de les diverses àrees del magatzem. 

 Longitud 
(m) 

Amplada 

(m) 

Alçada 
(m) 

Àrea 
(m2) 

Volum 
(m3) 

Magatzem de Tòxics 42,30 5,10 6 215,73 1.294,38 

Magatzem de no tòxics 
ni inflamables 

60,94 19,77 6 989,05 5.934,32 

Magatzem d’altres 
productes  

24,76 34,99 6 866,35 5.198,11 

Resta d’àrees - - 6 872,17 5.233,02 

MAGATZEM    2.943,30 17.659,80 

 

El plànol en planta del magatzem es troba al plànol nº1, del Volum II del 
projecte, on hi consten tots els plànols del projecte. 

 

2.3. Resistència al foc de l’estructura 
La resistència al foc de l’estructura és el temps que triga l’estructura a resistir 
l’acció del foc sense col�lapsar estructures.  
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L’elevació de la temperatura que es produeix com a conseqüència d’un  incendi 
en un edifici afecta a la seva estructura de dues maneres diferents. Per una 
banda, les propietats dels materials es veuen afectades, modificant-se la seva 
capacitat mecànica; i, per altra, apareixen accions indirectes degut a les 
deformacions dels elements. 

Ja que l’acció del foc pot ser directe o indirecte, no només s’ha d’impedir els pas 
de les flames a través de l’estructura sinó, que també s’ha d’impedir el pas de la 
calor a la cara no exposada al foc, ja que si arriba a temperatures elevades, es 
permetria la ignició dels materials dels espais contigus, propagant-se així 
l’incendi. 

El foc és un dels factors més destructius que existeix. Les normes nacionals e 
internacionals d’edificació exigeixen uns requisits mínims de protecció contra 
incendis en les edificacions, obligant a que els seus elements estructurals 
resisteixin durant un temps determinat l’acció del foc. Aquests temps són 
determinats per la normativa vigent i es basen en dos conceptes: ha de ser 
possible l’evacuació de tots els ocupants de l’edificació i l’incendi s’ha de poder 
extingir sense causar catàstrofe. A més a més, aquests temps  tenen en compte 
diferents factors com, l’alçada de l’edificació o el número de plantes, la superfície 
màxima del sector de l’incendi, la càrrega de foc, si existeixen sistemes de 
protecció passives o actives i l’ús de l’edifici.  

Les edificacions aïllades d’una sola planta, en general, no requereixen resistència 
al foc de l’estructura, exceptuant quan emmagatzemen materials altament 
inflamables, per a que els ocupants puguin sortir fàcilment de l’edifici en cas 
d’incendi.  

La resistència al foc (RF) es mesura en temps. L’escala de temps normalitzada és 
de 15, 30, 60, 90, 120, 180 i 240 minuts. Així, doncs, si una estructura té una 
resistència al foc de 120 minuts, significa que el conjunt de l’estructura resisteix 
el foc durant dues hores sense d’arrumbar-se. 

Tal com s’ha exposat a la introducció del projecte, l’anàlisi del núvol tòxic 
generat pels gasos de combustió d’un incendi es realitzarà per a dues 
resistències al foc de l’estructura diferents. D’aquesta manera es podran 
comparar resultats a diferents condicions atmosfèriques i se n’extrauran les 
conclusions apropiades, seguint els objectius fixats.  

Així doncs, els temps pels quals, s’efectuaran els càlculs seran per a 30 minuts i 
per a 60 minuts.  

 

2.4. Ventilació 
Tot i que la ventilació no forma part de l’objecte d’aquest estudi en concret, no 
s’ha obviat, i s’ha cregut oportú esmentar de manera senzilla el tipus de 
ventilació de la planta industrial. 

2.4.1. Reconeixement de l’aire 

La ventilació consisteix en el moviment intencionat d’aire des de l’interior fins a 
l’exterior, per una qualitat acceptable de l’aire en un ambient interior. La qualitat 
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d’aire acceptable, es refereix a l’aire que no conté contaminant en quantitats que 
resultin nocives per a la salut. 

La ventilació o renovació d’aire és necessària en qualsevol ambient interior per a 
reposar l’oxigen i evacuar els fums, facilitant la respiració, ja que sinó es 
realitzés, aquesta resultaria dificultosa i molesta.  

Els principals components que contaminen l’interior d’un magatzem de productes 
químics són, els subproductes de l’activitat humana, com el diòxid de carboni, 
l’excés de vapor d’aigua, les partícules i gasos en suspensió despresos de les 
substàncies emmagatzemades, fums, i d’altres agents presents en l’aire. 

La finalitat de la ventilació és la d’assegurar la renovació d’aire respirable, 
assegurar la salubritat de l’aire, tant el control de la humitat, com les 
concentracions de gasos i partícules en suspensió. També té com a propòsit 
eliminar el fums originats per la combustió, en cas d’incendi, i col�laborar en el 
condicionament tèrmic. 

2.4.2. Ventilació ambiental 

La ventilació d’un local pot ser natural o forçada.  

Es parla de ventilació natural quan no hi ha aportació d’energia artificial per 
aconseguir la renovació de l’aire,  sinó que s’aconsegueix el moviment de l’aire 
necessari per a la ventilació deixant obertures en el local que comuniquen amb 
l’exterior, així com finestres i portes, aprofitant les depressions o sobrepressions 
creades a l’interior pels efectes del vent, la convecció tèrmica de l’aire o 
qualsevol altre fenomen sense que sigui necessari l’aportació d’energia al 
sistema.  

La ventilació forçada és la que es realitza mitjançant la creació artificial de 
depressions o sobrepressions en conductes de distribució d’aire. Aquestes poden 
crear-se amb l’ús d’extractors, ventiladors i d’altres elements accionats 
mecànicament. 

El principal inconvenient de la ventilació natural és la dificultat de regulació, ja 
que la tassa de renovació depèn, en cada moment, de les condicions 
climatològiques i de la superfície d’obertura de comunicació amb l’exterior. La 
ventilació forçada elimina aquest problema, ja que la seva tassa de ventilació és 
perfectament ajustable i controlable. Per contra, però, consumeix energia 
elèctrica. Una altra avantatge de la ventilació forçada comparada amb la natural, 
és que pot aplicar-se a locals com soterranis, locals interior que no comuniquen 
amb l’exterior i que, per tant, la seva ventilació només s’aconsegueix a través de 
conduccions per les que es força el pas de l’aire mitjançant ventiladors.  

2.4.3. Ventilació de la planta industrial 

En un magatzem de productes químics, és aconsellable la implantació de 
ventilació forçada. Com ja s’ha esmentat, la ventilació no és objecte de l’anàlisi 
que s’està duent a terme en aquest projecte, motiu pel qual aquest tipus de 
ventilació s’ha descartat. 

Així doncs, per als Magatzems de MaxQuímia, S.A. s’ha escollit una ventilació 
natural, és a dir, la ventilació s’aconsegueix a través de les finestres col�locades 
per tota la nau industrial.  
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Amb l’efecte de la calor, de l’incendi que es produeix, el vidre d’aquestes es 
rebenta, pel que l’obertura a l’exterior serà prou gran, com per renovar l’aire de 
l’interior de la millor manera possible.  

A més a més, un altre dels motius per argumentar la tria, és que quan s’inicia un 
incendi, es talla la llum, per al que la ventilació forçada seria inexistent, si no es 
donés el cas d¡un circuit d’emergència. 
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CAPÍTOL 3:RISC 

AMBIENTAL 

Durant els últims anys el sector industrial ha experimentat un important 
desenvolupament, tant en el nombre d’indústries existents, com en la diversitat 
de processos productius i productes. Per altra banda, s’han generat importants 
canvis socials, econòmics, polítics i ambientals que han augmentat la incertesa 
dels riscos als que l’activitat està sotmesa.  

Aquest augment de la incertesa, sobre els riscos als que està exposada una 
activitat, fa necessària la implantació d’eines que permetin obtenir informació 
sobre aquests, amb l’objectiu d’aconseguir la seva minimització, com ja s’ha dit 
abans, “Tot allò que és conegut pot ser controlat”. 

El risc ambiental representa un camp particular dins del més ampli dels riscos, 
que poden ser avaluats i previnguts. 

 

3.1. Què és el risc ambiental? 
S’entén per risc ambiental la probabilitat d’ocurrència d’accidents majors que 
involucren als materials perillosos i que produeix un dany o una catàstrofe 
afectant a la població, als béns, a l’ambient i als ecosistemes . Pot ser degut a un 
fenomen natural o per l’acció humana. 

Una definició més precisa que permet la seva quantificació és la basada en el 
producte de la freqüència prevista per a un determinat succés per la magnitud de 
les conseqüències probables, d’aquesta manera:  

Risc = freqüència � magnitud conseqüències  
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Aquest estudi, proporcionarà resultats de risc individual i risc social.  

El risc individual és la probabilitat de mort que apareix com a conseqüència en 
una planta, instal�lació o transport expressada com una funció de la distància al 
lloc de l’accident. Aquest es pot il�lustrar amb l’ajuda de corbes de risc o contorns 
d’isorisc.  

El risc social o col�lectiu, és la probabilitat d’un cert nombre de víctimes per any. 
A l’hora de calcular el risc col�lectiu són necessàries dades relacionades amb la 
demografia de la zona. 

3.1.1. Criteris de tolerabilitat del risc 

És obvi que el risc zero no existeix i que devem, doncs, assumir uns determinats 
riscs. En realitat, qualsevol individu és conscient d’aquest fet i accepta 
periòdicament, sinó constantment, un cert nombre de riscos a canvi de 
determinades compensacions. Inclús s’accepten riscs amb una tassa de 
mortalitat relativament alta, per exemple, fumar, exercir determinats oficis o 
practicar certs esports; sense preocupar-se massa. Així doncs, en molts casos el 
risc s’accepta voluntàriament, és a dir, l’individu pensa que, d’alguna forma o 
altra, ho controla, de manera que quan vulgui el podrà eliminar. Per altra banda, 
es tracta generalment de riscos ben coneguts o, com a mínim, amb els que està 
familiaritzat.  

La situació es complica quan el risc no és voluntari i quan, a demés, és 
desconegut, com un incendi o una malaltia. No obstant, implícitament els 
membres d’una societat industrialitzada com la nostra són conscients de les 
avantatges que representa la industria química, la generació d’energia, etc.; això 
pressuposa que, paral�lelament, estan disposats tolerar un cert risc addicional a 
canvi de gaudir de determinades comoditats de la vida moderna. 

El problema emergeix quan el risc és realment massa elevat o quan un 
determinat sector de la societat considera que la càrrega de risc que li correspon 
és massa alta. I aquí s’han de contemplar dos aspectes. En primer lloc, que és 
pràcticament impossible que el risc d’una determinada instal�lació, que en 
principi beneficia a un ampli sector de la societat, es reparteixi per un igual entre 
tots els individus, per raons evidents de proximitat geogràfica, de condicions 
atmosfèriques, etc. En segon lloc, que, en un determinat nombre de casos 
aquesta percepció de la societat està correctament fonamentada i el risc és, 
certament, massa elevat. 

És evident, per tant, que el control del risc i el seu manteniment dins d’un límits 
“tolerables” han de ser a la força un dels objectius tant de la industria com del 
govern de qualsevol país, si bé s’ha de tenir en compte que no es pot aspirar a 
tenir determinades instal�lacions sense acceptar un marge de risc, i que 
finalment sempre queden alguns factors de difícil o impossible control.  

L’Organització Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental de Barcelona (OMAIA), estableix en el punt 3, apartat b) de l’article 
33, que el valor del risc individual en l’entorn no ha de ser superior al valor de 
10-6 víctimes/any, o l’existència de risc greu pel medi ambient al bens. Es 
considera en tots els casos no superar l’1% del risc de fons. És a dir, que el risc 
admissible per l’activitat pot ser, com a màxim, el risc de fons més un 1%. Així 
per un risc de fons de 10-6, el risc admissible seria 10-6 + 0.01�10-6 = 1.01�10-6. 
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El risc social, només es calcularà si s’incompleix el designat pel risc individual, és 
a dir, quan les corbes isorisc individual superin el propi perímetre. 

3.2. Anàlisi quantitatiu del risc 
L’anàlisi quantitatiu del risc té com a objectiu identificar i avaluar les condicions 
de seguretat de les instal�lacions d’emmagatzematge i/o processos de productes 
perillosos, així com identificar els possibles riscos i les conseqüències dels 
accidents que es poden derivar de les seves activitats. 

És el procés que avalua la probabilitat d’ocurrència o de possible ocurrència 
d’efectes adversos sobre el medi ambient o sobre la salut humana com a 
conseqüència de l’exposició a un dels agents físics, químics o biològics; procurant 
la seva minimització, eliminant o atenuant els propis riscs, així com limitant les 
seves conseqüències, en el cas de no poder eliminar-los. 

Aquest requereix tant el coneixement dels efectes adversos que pot causar 
l’exposició d’aquest compostos químics o materials, com la intensitat i la duració 
necessària per a que aquests siguin capaços de produir efectes en el medi 
ambient i/o a la població. A demés, també és precís portar a terme una valoració 
de les fonts d’emissió, del transport i de la seva distribució en els diferents 
medis. Per això, es fa imprescindible l’aplicació dels models matemàtics.  

Les etapes d’un anàlisis de risc probabilista són les que s’indiquen en la figura 2, 
on, a demés, s’expressen els passos generals que s’han de realitzar i les eines 
emprades per executar cadascun d’ells.  

Identificació de successos no desitjats 

 

Fonts d’emissió 

Successos iniciadors. 

 

Quantificació    

  d’efectes  

Arbres          Estimació 

de fallades.           de freqüències 

 

Models       Càlcul de        Arbre de     

de vulnerabilitat.          Conseqüències          Probabilitats   successos. 

 

 

Quantificació de riscs 

 

Figura 2. Etapes i eines a emprar en un anàlisis de risc probabilista. 
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A partir d’aquesta figura es poden definir els subapartats d’aquest apartat: 

2.2.1 Identificació del perill 

2.2.2 Càlcul d’efectes 

2.2.3 Anàlisi de conseqüències 

2.2.4 Estimació de freqüències i probabilitats 

2.2.5 Quantificació del risc 

Amb la finalitat d’aclarir el contingut que es proposa per l’anàlisis quantitatiu, a 
continuació es descriu breument el contingut de cada subapartat. La informació 
de cadascun és important, ja que es converteix en un punt de partida pel 
següent. 

En el subapartat 2.2.1 s’ha d’identificar els perills, els successos iniciadors que, 
en una instal�lació o activitat poden donar lloc a danys materials. 

En el subapartat 2.2.2 s’ha de fer una estimació dels efectes que poden causar 
en l’entorn de l’activitat els accidents identificats prèviament.  

L’anàlisi de conseqüències, subapartat 2.2.3, té com objectiu traduir els efectes 
calculats anteriorment en conseqüències sobre les persones, els béns i el medi 
ambient. És a dir, una vegada calculats els valors de les magnituds perilloses en 
funció de la distància (càlcul d’efectes), s’ha de determinar quin tipus de danys 
causen en l’entorn. D’aquest subapartat s’obté un determinat valor de morts per 
accident. 

A partir del llistat d’accidents que poden succeir en una activitat, el subapartat 
2.2.4 té com a objectiu determinar la freqüència d’ocurrència de cadascun dels 
successos iniciadors, en anys-1, així com la freqüència que, una vegada produït 
l’accident, aquesta pugui desencadenar una sèrie d’escenaris determinats, com 
ara la formació d’un núvol tòxic, l’incendi d’un bassal, dispersió a l’atmosfera, 
etc. D’aquest subapartat s’ha d’obtenir un resultat d’anys-1.  

Per acabar, fent ús de les conseqüències de cada accident, i de la freqüència 
d’ocurrència del mateix, es calcula el risc associat a l’activitat en estudi, en 
morts/any. 

3.2.1. Identificació del perill 

Després d’una caracterització de l’entorn on l’accident té lloc, el primer pas és la 
identificació dels perills, que consisteix en conèixer les possibles fonts de risc, 
així com els actius que poden veure’s afectats per la materialització en la situació 
de risc. L’objectiu és, doncs, conèixer els successos que, en una instal�lació o 
activitat poden donar lloc a danys materials.  

Alguns dels exemples de fonts de perill en el Sector Químic són, els tancs 
d’emmagatzematge, les àrees de càrrega i descàrrega de dipòsits, les naus 
d’emmagatzematge, les instal�lacions productives, etc. 

I alguns exemples de successos iniciadors d’accidents són, l’escapament de gas 
d’un dipòsit, l’incendi d’un magatzem de productes químics, on es vegin 
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involucrades substàncies perilloses pel medi ambient, una emissió o un 
vessament fora d’especificacions, etc. 

3.2.2. Càlcul d’efectes 

Una vegada identificats els perills, s’han de quantificar totes les seves 
conseqüències posteriors. Per calcular els efectes dels fenòmens perillosos, és a 
dir, l’emissió de productes tòxics, la seva dispersió en l’atmosfera, entre d’altres, 
s’utilitzen models matemàtics pels accidents. S’ha de tenir en compte que el que 
es realitza són càlculs aproximats, pel que parlar d’estimació resulta, doncs, més 
apropiat que càlcul. 

Els resultats d’aquests càlculs és la magnitud perillosa que descriu a l’accident, 
com la radiació tèrmica, la concentració de productes tòxics, etc., en funció de la 
distància. 

3.2.3. Anàlisi de conseqüències 

S’entén per anàlisi de conseqüències l’avaluació quantitativa de la evolució 
espacial i temporal de les variables físiques representatives dels fenòmens 
perillosos, i els seus possibles efectes sobre les persones, el medi ambient i els 
béns.  

Així, l’objectiu principal de l’anàlisi de les conseqüències és la delimitació de les 
àrees, en torn a l’origen de cada accident, en les quals es produeix un 
determinat nivell de danys a les persones. Es tracta, doncs, de valorar l’agressió 
que l’accident provoca sobre el medi ambient que el rodeja.  

Per tant, s’ha d’estimar, quin serà el nombre de morts i de ferits, quina serà la 
destrucció provocada en edificis i equips, i quin serà l’impacta sobre l’entorn 
quan un accident determinat es produeixi en un lloc determinat.  

Això se sol efectuar amb els denominats models de vulnerabilitat, que relacionen 
efectes i conseqüències. Existeixen unes equacions, denominades Pròbit, que 
relacionen les dosis, acumulades a un determinat temps d’exposició, amb les 
probabilitat de dany, normalment, la mort.  

Si l’anàlisi es dóna per finalitzat aquí, s’haurà fet simplement un tractament de 
tipus determinístic: establiment dels pitjors accidents que poden tenir lloc i 
estimació de les seves conseqüències. Per estimar de manera completa el risc, 
segons la definició quantitativa, s’ha de fer un anàlisi més complet, realitzant, a 
demés, un tractament de tipus probabilístic. En definitiva equival a estimar la 
freqüència amb que probablement es produirà l’accident. 

3.2.4. Estimació de freqüències i probabilitats 

En un anàlisis quantitatiu de risc, en el sentit més ampli, existeix la necessitat de 
quantificar la freqüència o probabilitat d’una sèrie de successos iniciadors que 
provocaran un accident.  

Un accident es provoca quan concorren una sèrie de factor bàsics. Aquesta sèrie 
de fenòmens bàsics concatenats dóna a lloc a l’accident. 

La freqüència d’un accident concret, per exemple la ruptura d’un dipòsit o un 
incendi en una nau d’emmagatzematge, es pot determinar acudint a la 
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bibliografia especialitzada, en la que existeixen llistades les freqüències 
d’accidents, basades en estudis estadístics i bases de dades d’accidents passats.  

Alternativament, un determinat accident, pot ser desglossat en successos 
entremitjos, fins a arribar als successos bàsics. Aquesta descomposició és útil ja 
que indica la cadena d’esdeveniments que han d’ocórrer per a provocar 
l’accident. Aquesta forma de calcular la freqüència d’un accident rep el nom 
d’arbre de fallades, que es descriuen a continuació. 

Una vegada es té aquesta freqüència, s’ha de determinar la probabilitat que es 
desenvolupi un accident o un altre. L’eina emprada per a la determinació de 
l’evolució d’un accident, una vegada aquest s’ha produït, és l’arbre de successos. 

 

Mètode de l’arbre de fallades 

L’elaboració dels arbres de fallades és una tècnica d’anàlisi deductiva que s’aplica 
al sistema tècnic o procés per a la identificació dels successos i les cadenes de 
successos que poden conduir a un accident no desitjat, en general un accident o 
una fallada global d’un sistema.  

Aquesta tècnica permet, tanmateix, la quantificació de la probabilitat o 
freqüència amb que pot produir-se un succés, és a dir, permet el càlcul de la no 
fiabilitat o no disponibilitat del sistema.  

L’avantatge principal d’aquesta tècnica és la seva representació gràfica, que 
facilita la comprensió de causalitat; de fet, un arbre de fallades com a tal, és un 
model gràfic en forma d’arbre invertit que il�lustra la combinació lògica de les 
seqüències o concatenacions de successos que han de produir-se per a que tingui 
lloc un succés no desitjat o accident.  

Mitjançant aquest arbre és possible descendir des de l’accident hipotètic fins a 
esdeveniments molt més simples; la ruptura d’un dipòsit o l’avaria d’una vàlvula, 
per exemple; que comunament succeeixen en qualsevol instal�lació industrial. En 
aquests incidents primaris és possible conèixer la freqüència de fallada, o 
probabilitat de fallada en un moment donat.  

El primer pas és la determinació dels successos més immediats necessaris i 
suficients per a que es produeixi la fallada del sistema. Amb aquesta forma 
d’operar, per a cada nou fet plantejat, es generen els arbres de fallades. El 
procés finalitza quan totes les fallades identificades són primàries i no és possible 
determinar les seves causes.  

Arribat aquí, ja es disposa, bé a partir d’un arbre de fallades, bé amb dades 
bibliogràfiques , de la freqüència d’ocurrència de l’accident en estudi, en anys-1. 

 

Mètode de l’arbre de successos 

L’arbre de successos o anàlisi de seqüències de successos és un mètode inductiu 
que descriu l’evolució d’un succés iniciador sobre la base de resposta de diferents 
sistemes tecnològics o condicions externes.  

Partint del succés iniciador i tenint en compte els factors condicionants 
involucrats, l’arbre identifica les seqüències accidentals que condueixen a 
diferents esdeveniments, tal i com es mostra en la figura 3. 
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La seva construcció comença per la identificació dels factors condicionants de 
l’evolució del succés iniciador. A continuació es col�loquen aquests com a 
encapçalaments de l’estructura gràfica. Partint de l’iniciador es plantegen 
sistemàticament dues bifurcacions: a la part superior es reflexa l’èxit o 
l’ocurrència del succés i a la part inferior es representa la fallada  o no ocurrència 
del mateix; tal i com es pot veure a la següent figura:  

 

Succés 
iniciador 

Factor 
condicionant 

Factor 
condicionant 

... Resultat de la 
seqüència 

 

 

                                                     Èxit        SI                                     E1 

                             Èxit        SI 

                                                     Fallada    NO                                   E2 

 

 

                            Fallada   NO                                                             E3 

 

 

Figura 3. Esquema general d’un arbre de successos.  

Les dependències entre successos fan que l’ocurrència o èxit d’un d’ells pugui 
eliminar la possibilitat d’altres.  

La disposició horitzontal dels encapçalaments se sol dur a terme per ordre 
cronològic d’evolució de l’accident. 

Això permet, mitjançant la combinació lògica de freqüències i/o probabilitats, 
estimar la freqüència amb que presumiblement succeirà l’accident.  

3.2.5. Quantificació del risc 

La quantificació del risc vindrà donada per la probabilitat de que succeeixi un 
accident i de la magnitud del dany que aquest sigui capaç de generar.  

Es diferencien el risc individual i el risc social, i s’indiquen els procediments a 
seguir per al seu càlcul. 

 

Risc individual  

La definició que dóna l’ICE, Institution of Chemical Engineers, sobre el risc 
individual, és la freqüència a la qual un individu que, situat permanentment en 
un punt determinat de l’entorn, pot esperar un determinat nivell de dany com a 
conseqüència d’un determinat succés accidental.  

En altres paraules, es defineix com la freqüència que té una persona de rebre un 
cert dany, és a dir, la probabilitat de morir que té una persona a l’any. 
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Tal i com s’ha esmentat al principi del capítol, dins dels criteris de tolerabilitat de 
risc, la OMAIA especifica, en el punt 3 apartat b de l’article 33, que el risc 
individual existent en l’entorn no ha de superar el valor de 10-6víctimes/any.  

La quantificació del risc a de proporcionar com a resultat unes corbes d’isorisc, 
que constitueixen una representació gràfica del risc individual. A cada punt de 
l’entorn s’associa la freqüència de mort que tindria una persona situada en 
aquest punt. Posteriorment s’uneixen, a través de corbes, els punts de l’espai 
amb igual nivell de risc individual. Una vegada obtingudes aquestes corbes, 
s’haurà de complir que el valor de 10-6víctimes/any quedi dins dels límits de 
l’activitat. Per tant, l’objectiu principal d’aquesta fase consisteix en combinar els 
resultats obtinguts en els etapes anteriors calculant el risc associat a cadascuna 
de les hipòtesis accidentals contemplades.  

Segons el tipus de mal que pot causar la mort, el càlcul és diferent. 

Per al càlcul del risc individual es comença amb la definició d’una malla arreu de 
l’àrea d’interès, és a dir, s’estableix una quadrícula des del centre de l’escenari 
en estudi. El risc individual es calcula separadament per a cadascuna de les 
cel�les que formen aquesta malla. El tamany de cada cel�la, ha de ser 
suficientment petit com per no influir en els resultat, és a dir, el risc individual no 
ha de variar molt dins de la cel�la. Com a orientació, si les distàncies a les que es 
manifesten els efectes de cada escenari són menors o de l’ordre de 300m, el 
tamany de la cel�la no ha de ser major que 25 x 25m. Per a distàncies dels 
efectes majors de 300m, es poden utilitzar cel�les de 100 x 100m. També es pot 
usar una combinació de cel�les de 25 x 25m fins als 300m, i a continuació de 100 
x 100m.  

Tal i com s’ha definit a l’iniciar aquest capítol, per a la quantificació del risc es té 
que:  

Risc = freqüència � magnitud conseqüències  

La seva aplicació és requerida en aquest per al càlcul. A cadascuna de les cel�les 
se li ha atribuït la freqüència de cada succés, la probabilitat de mortalitat dels 
mateixos i, en el cas de formació de núvol tòxic la freqüència de la direcció del 
vent. 

Per saber el risc individual de cada cel�la s’ha multiplicat la freqüència del succés, 
per la probabilitat de mortalitat, per la probabilitat del vent, i s’han sumat tots 
els successos per a cada cel�la.  

Risc individual/cel�la = Freqüència succés � Probabilitat mortalitat � Probabilitat vent 

D’aquesta manera s’arriba a obtenir un valor per al risc individual, que es grafica 
en les corbes isorisc esmentades anteriorment.  
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Risc social  

El risc social representa la freqüència amb la que es produeix un accident que 
causa la mort de N o més persones simultàniament. També pot definir-se com la 
probabilitat per any que un grup de persones sigui víctima d’un determinat 
accident al mateix temps. 

Per a calcular el risc social es parteix de les mateixes cel�les anteriorment 
exposades en el risc individual, i es multiplica el risc individual per la fracció de 
persones que es poden veure afectades.  

Per al càlcul de les persones afectades, s’ha de conèixer la distribució de la 
població als voltants del punt on es produeix l’accident. És aconsellable disposar 
de les dades precises de densitat de població de la zona d’estudi. Si per 
qualsevol eventualitat no es disposa dels mencionats, a continuació es mostra 
una taula que pot orientar sobre aquests valors: 

Taula 3. Densitat de població segons el tipus d’àrea. 

Tipus d’àrea Població mitja recomenada 

(persones/ha) 

Natural (boscs, rius, etc) 0 

Activitats agrícoles i d’oci a l’aire lliure 1-5 

Cases espaiades 5 

Zones residencials tranquil�les (0% 
d’edificis alts) 

25 

Àrees residencials actives (25% d’edificis 
alts) 

70 

Activitats industrials 10-100 

Àrees urbanes (85% d’edificis alts) 120-500 

 

Al mateix temps, s’ha de fer una estimació de la presència de les persones a 
l’interior o a l’exterior. Ja que es considera que les persones a l’interior es troben 
més protegides, pel que la dosis que reben és menor. Les persones a l’exterior 
reben la dosis completa. Els següents valors s’empren en la determinació de la 
fracció de morts: 

Taula 4. Presència de persones a l’interior o a l’extrerior. 

 % població a 
l’interior 

% població a 
l’exterior 

Vivendes. 80 20 

Activitats industrials. 90 10 

Activitats agrícoles i d’oci a l’aire 
lliure. 

0 100 
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Així la fracció de morts resulta:  

Fcl = FE,in � FE,ex � fex                          (1) 

Fcl = fracció de morts. 

FE,in = Fracció morts a l’interior.  

Fin = Fracció persones a l’interior. 

FE,ex = Fracció de morts a l’exterior 

Fex = Fracció de persones a l’exterior. 

 

I el risc social: 

Risc social/cel�la = Freqüència succés � Probabilitat mortalitat � Probabilitat vent � Fracció morts 

3.3. L’incendi com a risc de seguretat 
El succés iniciador de l’accident amb el que es basa l’accident d’aquest projecte, 
és l’incendi del magatzem de productes tòxics.  

Entre els diversos accidents que poden passar en una industria, l’incendi és el 
que, en termes generals, té un radi d’acció menor. No obstant, els seus efectes 
poden ser temibles, ja que la radicació tèrmica pot afectar a altres parts de la 
planta i generar nous accidents, com explosions o fuges. Per altra banda, el fum 
pot, a més, complicar notablement l’actuació dels equips d’intervenció i 
sotmetre’ls a un perill addicional produint falta de visibilitat o intoxicació. A 
demés, els seus efectes són, generalment, no desitjats, ja que produeixen 
lesions personals causades pel fum, els gasos tòxics i les altes temperatures; i 
danys materials a les instal�lacions, productes fabricats i edificis. 

Diversos estudis basats en l’anàlisi històric d’accidents han revelat que després 
de les fugues, l’incendi és l’accident que presenta un número més gran de 
registres, seguit per l’explosió i la formació d’un núvol tòxic. 

L’interès que té la predicció dels efectes d’un incendi és evident, tant pel que fa 
l’establiment de distàncies de seguretat, com en la determinació dels cabals de 
refrigeració necessaris per protegir els equips sotmesos a radiació.  

3.3.1. Origen de l’incendi a la industria 

En l’ambient que ens rodeja podem trobar fàcilment una sèrie de factors que, 
degudament conjugats, explicarien l’aparició i el progrés de l’incendi.  

Són quatre els factors fonamentals que provoquen un incendi i constitueixen el 
denominat tetraedre del foc. Aquests són: 

a) Combustible: es denomina d’aquesta manera l’objecte que es crema, és a 
dir, aquell que com a resultat del fenomen del foc, transforma la seva 
estructura molecular i per tant, les seves característiques químiques 
originals.  

b) Comburent (O2): el foc, requereix des del seu inici l’oxigen present en 
l’atmosfera per al seu creixement. Això es deu a que el procés químic de 



Anàlisi d’un núvol tòxic produït pels gasos de combustió tòxics generats per un incendi d’un magatzem de 

productes químics. 

 - 27 - 

transformació molecular i de generació d’energia, en forma de llum i calor, 
necessita la oxidació dels elements que integren el combustible.  

c) Energia d’activació o calor: aquest factor està present abans de l’inici de la 
combustió, a més és el resultat d’un incendi, juntament amb la llum. 

d) Reacció en cadena: és la interacció dels components ja descrits  

 

Aïllant o suprimint un d’aquests quatre factors, s’eliminarà el risc. Per contra, 
l’aparició simultània i conjunta d’aquests quatre, provocarà una situació de risc.  

Si aquest risc es materialitza, pot donar a lloc a l’anomenada cadena del foc: 
inici, propagació i uns danys i conseqüències que podran ser humanes o 
materials. Contra aquest risc i les seves conseqüències, podem actuar mitjançant 
dues tècniques ben diferenciades: la prevenció i la protecció. 

La prevenció és una tècnica de lluita que s’utilitza per impedir que aquest 
potencial de risc d’incendi pugui actualitzar-se, per mitjà de l’actuació sobre els 
factors inicials per evitar el seu inici. 

La protecció  proporciona el sistema d’actuació tendint a evitar la propagació i les 
conseqüències que deriven de l’incendi. Aquesta tècnica, com es pot apreciar 
amb la figura 4, no evita que es produeixi l’incendi, però sí elimina o minimitza 
les seves conseqüències.  

 

 

 

 

Figura 4. Tècniques de prevenció i protecció. 
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3.3.2. Causes principals d’un incendi  

Per evitar el risc d’incendi és important conèixer les possibles causes que el 
provoquen. A continuació, tenint en compte que en tota planta industrial, ha 
d’estar prohibit fumar en qualsevol de les àrees, s’esmenten, entre d’altres, les 
principals causes d’incendi a la industria: 

1. Electricitat estàtica: 

Moltes operacions industrials poden generar electricitat estàtica; el fregament 
dels hidrocarburs amb les parets dels tancs i canonades, el que es produeix entre 
les peces de mecanismes, les partícules en suspensió en l’aire en una atmosfera 
seca (on la humitat és inferior al 40%), etc. Si aquesta es descarrega en 
presència de determinades matèries, pot produir un incendi.  

2. Corrent elèctric: 

• Curtcircuits o endolls en mal estat, desgastats o trencats. 

• Línees recarregades que se sobreescalfen per l’excés d’aparells elèctrics 
connectats o per la gran quantitat de derivacions en les línees, sense tenir 
en compte la capacitat elèctrica instal�lada, dóna lloc a l’escalfament dels 
cables conductors, amb perill de combustió del seu embolcall aïllant. 

• Mal manteniment dels equips elèctrics. 

3. Transmissió de calor: 

La calor que s’escapa dels tubs de vapor i d’aigua a alta temperatura, tubs de 
fum, forns, calderes, processos en calor, la fricció de les parts mòbils de les 
màquines, quan no hi ha lubricació, etc, transmeten la calor per conducció, 
radiació o convecció a matèries properes, que poden inflamar-se.  

4. Productes inflamables i combustibles 

La manipulació inadequada i el desconeixement d’algunes propietats importants 
dels productes inflamables i combustibles, són causa de molts incendis.  

• Emmagatzematge incorrecte dels productes inflamables, ja que sota certes 
condicions tenen un alt poder explosiu.  

• Contacte dels vapors lleugers de productes inflamables i combustibles amb 
alguna font d’ignició. 

• Productes que es vaporitzen a qualsevol temperatura, i que els seus 
vapors s’inflamen fàcilment.  

• Fuites de gasos, que donen lloc a barreges amb l’oxigen de l’aire, que en 
proporcions degudes, i en arribar, per qualsevol causa, a la temperatura 
necessària, originen incendis. 

5. Espurnes mecàniques 

Les espurnes que es produeixen quan es colpegen materials de ferro amb 
d’altres materials, són partícules molt petites de metall que s’escalfen fins a la 
incandescència degut a l’impacte i a la fricció. Generalment, aquestes espurnes, 
porten suficient calor com per iniciar un incendi. 
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CAPÍTOL 4: DISPERSIÓ 

D’UN NÚVOL TÒXIC 

Com ja s’ha exposat, la ràpida evolució tecnològica de la industria química ha 
provocat l’aparició de nous riscos que poden originar accidents greus, amb un 
fort impacte sobre la població i sobre l’entorn. Molts d’aquests accidents, en la 
industria química, produeixen efectes perjudicials per les substàncies químiques 
emmagatzemades, ja que en la majoria de casos aquestes substàncies són 
perilloses per a la salut i pel medi ambient. Quan són susceptibles de formar 
núvols tòxics de gas és important conèixer la seva evolució. 

En l’anàlisis de l’estimació de les conseqüències de les emissions accidentals a 
l’atmosfera de contaminants procedents d’activitat industrials, un aspecte clau és 
la seva dispersió en el medi ambient. Així que el coneixement de la seva evolució 
ha de servir per poder calcular, de forma acurada, els efectes i les conseqüències 
d’un núvol tòxic produït pels gasos de combustió generats per un incendi, en el 
cas d’aquest estudi.  

A continuació s’explica la dispersió d’un núvol de gas; i s’assenyala la relació que 
té, amb les diferents variables meteorològiques.  

4.1. La dispersió d’un núvol de gas 
El terme dispersió és utilitzat en la modelització d’accidents per descriure 
l’evolució d’un núvol de gas tòxic o inflamable en l’atmosfera. La dispersió d’un 
núvol de gas segueix una difusió, o transport de la seva massa, produïda pel 
moviment molecular de l’aire. El núvol es va diluint a mesura que la seva 
concentració disminueix degut a l’entrada de noves molècules d’aire dins d’ell. La 
dispersió inclou el desplaçament de la massa en la direcció del vent, tant 
verticalment com horitzontalment. 



Gemma Alert i Claudia Sarrate  

 - 30 - 

4.1.1. Variables meteorològiques que afecten a la dispersió 

Les diferents variables meteorològiques afecten en major o menor grau a la 
dispersió atmosfèrica de contaminants. Així doncs, la velocitat i la direcció del 
vent, junt amb l’estabilitat atmosfèrica, condicionen especialment la dispersió de 
núvols de gas; la temperatura i la humitat relativa tenen efectes menors, mentre 
que la inversió tèrmica només influeix en casos concrets. 

Totes les variables meteorològiques presenten una gran variabilitat estacional i 
diària. Per possibilitar la modelització de la dispersió de manera representativa, 
se solen prendre valors mitjos específics de l’àrea de l’estudi.  

A continuació es descriuen les variables meteorològiques principals que afecten a 
la dispersió de núvols contaminants, i la manera en com hi influeixen.  

 

(a) El vent 

El vent té un efecte d’arrossegament que provoca la dispersió de núvols pel 
desplaçament de la massa de gas.  

El vent influeix també, en l’estabilitat atmosfèrica, que és l’altre variable principal 
de la dispersió de gasos.  

La informació sobre el vent d’una determinada zona geogràfica es reuneix en la 
denominada “rosa dels vents”, que és una representació gràfica de la freqüència 
d’aquests segons la seva direcció i velocitat. Les direccions se solen donar en 8 o 
16 seccions de 45º o 22,5º respectivament, denominades segons les direccions 
cardinals.  

Taula 5. Seccions de les direccions cardinals. 

1. N 9. NNE 

2. S 10. ENE 

3. E 11. ESE 

4. O 12. SSE 

5. NE 13. SSO 

6. SE 14. OSO 

7. NO 15. ONO 

8. SO 16. NNO 

                                                                                 Figura 5. Rosa dels vents. 

 

Aquestes direccions indiquen d’on prové el vent; per exemple, un vent del nord 
(N) bufa de nord a sud.  

Així doncs, les dades necessàries per a l’estudi dels efectes i conseqüències en la 
dispersió del núvol de gas tòxic són, la velocitat mitjana del vent i la direcció del 
vent més freqüent durant l’any en la zona de l’estudi. Aquestes dades les facilita 
El Servei Meteorològic de Catalunya. 
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Les dades del vent es prenen a una determinada alçada, ja que varien en funció 
de l’alçada, segons l’estabilitat atmosfèrica i la rugositat del terreny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Variació de la velocitat del vent segons l’alçada. 

 

Generalment la velocitat registrada pels Serveis meteorològics es refereix a una 
alçada de 10m. Aquest és el valor que se sol utilitzar en els models de dispersió. 
La utilització d’aquest valor es basa en que les fugues accidentals dels gasos 
susceptibles de formar núvols tòxics o inflamables es produeixen a ran de terra; 
per tant, per tant, per la modelització d’accidents es necessiten dades relatives a 
aquesta situació. 

Generalment la velocitat registrada pels Serveis meteorològics es refereix a una 
alçada de 10m. Aquest és el valor que se sol utilitzar en els models de dispersió. 
La utilització d’aquest valor es basa en que les fugues accidentals dels gasos 
susceptibles de formar núvols tòxics o inflamables es produeixen a ran de terra; 
per tant, per tant, per la modelització d’accidents es necessiten dades relatives a 
aquesta situació.  

 

(b) L’estabilitat atmosfèrica 

L’estabilitat atmosfèrica és una variable que s’estableix per a definir la capacitat 
que l’atmosfera té per a dispersar un contaminant; en realitat el que representa 
és el grau de turbulència existent en un moment determinat. Així doncs, és una 
estimació de l’estat de l’atmosfera, que no es pot mesurar directament com la 
velocitat del vent, la temperatura, per exemple; ja que no és quantificable.  S’ha 
establert una classificació segons el tipus d’estabilitat, que es defineix a la taula 
següent.  
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Taula 6. Definició del tipus d’estabilitat. 

Classe d’estabilitat Definició 

A Molt inestable 

B Inestable 

C Lleugerament inestable 

D Neutra 

E Lleugerament estable 

F Estable 

 

Existeixen diferents mètodes per estimar la classe d’estabilitat a partir de 
variables atmosfèriques meteorològiques tradicionals, que s’explicaran breument 
tenir-ne el coneixement. 

• Segons el gradient vertical de temperatura (taula 7);  

• Segons les fluctuacions de la direcció del vent (taula 8);  

• Segons la radiació solar i la direcció del vent (taula 9).  

Taula 7. Classe d’estabilitat atmosfèrica segons el gradient tèrmic 
vertical. 

Classe estabilitat Gradient vertical de temperatura 
(ºC/100m) 

A menys de -1.9 

B de -1.9 a -1.7 

C de -1.7 a -1.5 

D de -1.5 a -0.5 

E de -0.5 a 1.5 

F més de 1.5 

 

Taula 8. Classe d’estabilitat atmosfèrica segons la variació de la direcció 
del vent. 

Classe estabilitat Variació horitzontal de la direcció 
del vent (º) 

A 25,0 

B 20,0 

C 15,0 

D 10,0 

E 5,0 

F 2,5 
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Taula 9. Classe d’estabilitat atmosfèrica segons la velocitat del vent i la 
radiació solar. 

Velocitat del vent 
a la superfície 

m�s-1    (nusos) 

Dia 

Nivell de radiació solar 

Nit 

Cobertura del cel 

  
Elevat 

           
Moderat 

           
Baix 

Més del 
50% 

Menys del 
50% 

<2 (4) A A-B B E F 

2-3 (4-7) A-A B C E F 

3-5 (7-11) B B-C C D E 

5-6 (11-13) C C-D D D D 

>6 (13) C D D D D 

 

Per poder comprendre millor aquest concepte, es fa una breu explicació 
acompanyada d’un exemple. 

Durant el dia, la temperatura de l’aire disminueix amb l’alçada. Així, si una 
massa d’aire s’eleva verticalment es refreda de manera adiabàtica per efecte de 
la disminució de pressió. Aquest comportament de l’aire provoca que l’aire 
calent, de menor densitat, tingui la tendència d’elevar-se i el fred de baixar, 
produint-se una mescla en sentit vertical.  

Doncs, bé, una condició atmosfèrica inestable, estabilitat de classe B, es 
caracteritza per l’existència d’un moviment important de massa d’aire, un 
gradient de temperatura vertical negatiu (la temperatura disminueix amb 
l’alçada), variacions freqüents en la direcció del vent, una forta insolació, etc. Un 
exemple de inestabilitat atmosfèrica seria un dia d’estiu molt solejat, on la 
radiació solar calenta la superfície de la Terra i aquesta les capes baixes de 
l’atmosfera, el que genera corrents tèrmiques, que són les corrents verticals 
d’aire; per tant, existeix una elevada turbulència a ran de terra.  

En canvi, una condició atmosfèrica estable, estabilitat de classe F, es caracteritza 
per l’absència de turbulència, un gradient de temperatura positiu (inversió 
tèrmica), variacions mínimes en la direcció del vent, un nivell baix d’insolació, 
etc. En aquest cas, un exemple d’estabilitat atmosfèrica seria una nit clara 
d’estiu, on la Terra es refreda ràpidament per radiació amb l’espai exterior i 
produeix un refredament de les capes baixes de l’atmosfera; el que genera 
lleugeres brises d’aire de comportament horitzontal que no produeixen 
turbulències.  

 

(c) La temperatura i la humitat relativa  

La temperatura i la humitat relativa tenen, també, un efecte significatiu, tot i que 
menor que el vent i l’estabilitat atmosfèrica, en la dispersió dels núvols de gas.  

La humitat de l’aire només té efectes significatius sobre la dispersió d’un 
contaminant si el producte reacciona amb el vapor d’aigua de l’atmosfera. La 
humitat té també un altre efecte significatiu si el gas que es dispersa està a una 
temperatura inferior que la temperatura ambient. Es quan, la humitat afecta al 
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balanç energètic de les masses de gas i aire implicades en la dispersió, i això 
provoca problemes de condensació de vapor d’aigua.  

 

(d) La inversió tèrmica 

La inversió tèrmica es caracteritza per un augment irregular de temperatura a les 
capes altes atmosfèriques; és a dir, que a una certa alçada, aproximadament de 
100m, la temperatura és superior a la de les capes d’aire de més a baix.  

Des del punt de vista de la dispersió de gasos, aquest és un efecte que impedeix 
la dispersió cap amunt, i provoca la seva deliberació a les capes baixes 
atmosfèriques. Tot i així, en els casos de curta durada a ran de terra, la inversió 
tèrmica és un efecte que generalment no arriba a influir en la dispersió del 
contaminant. 

4.1.2. Emissió atmosfèrica 

Què és una emissió atmosfèrica? 

Una emissió atmosfèrica és la descàrrega a l’aire d’una substància o element en 
estat sòlid, líquid o gasós, o en alguna combinació d’aquests, provinent d’una 
font fixa o mòbil.  

Tota descàrrega o emissió de contaminants a l’atmosfera només podrà efectuar-
se dins dels límits permissibles i en les condicions senyalades per la llei i els 
reglaments. 

 

Tipus d’emissió atmosfèrica 

Segons el temps de fuga dels productes, les emissions poden classificar-se en 
emissió instantània o emissió contínua.  

Els dos tipus d’emissió s’expliquen seguidament, per tal de conèixer què les 
caracteritza, i es mostra una representació gràfica per a cadascuna. 

• Emissió instantània:  

Aquest tipus d’emissió es dóna quan el temps necessari per a què el núvol 
arribi a un punt determinat és major que el temps de descàrrega del 
producte. Produeix un núvol que es va dispersant amb el temps. La seva 
representació gràfica, figura 7, pot assimilar-se a un núvol gairebé esfèric 
que es dispersa traslladant el seu centre d’emissió en la direcció del vent.  
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Figura 7. Representació gràfica de la evolució d’un núvol de gas 
procedent d’una fuga instantània. 

 

Un exemple, per aquest tipus d’emissió, podria ser l’explosió d’un recipient 
que conté gas a pressió. 

 

•  Emissió contínua:  

Es dóna quan el temps d’emissió és major que el temps necessari per a 
què el núvol arribi a un punt determinat. Produeix un núvol en forma 
allargada que arriba a un règim estacionari durant un cert temps, quan la 
quantitat de gas subministrada a l’interior del núvol des del punt de fuga 
és igual a la massa de contaminant en l’ambient, i finalment es dispersa el 
núvol, tal i com es representa a la següent figura. 

 

Figura 8. Representació gràfica de la evolució d’un núvol tòxic 
procedent d’una fuga contínua. 
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Un exemple d’aquest altre tipus d’emissió, podria ser el plomall d’una 
xemeneia, o l’emissió de gasos d’un incendi. 

Cal a dir, que a efectes pràctics, aquesta classificació és relativament  
artificial i subjectiva, ja que, en realitat, la majoria d’emissions presenten 
un estat intermedi donat que el temps de fuga és finit, assumint un estat 
estacionari durant un cert temps i dispersant-se finalment. A demés, hi ha 
altres aspectes que dificulten encara més aquesta distinció, com ara la 
disminució del cabal i concentració de la fuga: mentre que per un 
observador proper al punt de fuga, l’emissió pot ser contínua, per un 
observador més allunyat, pot ser considerada instantània. 

  

4.2. Models de vulnerabilitat 
L’anàlisi de conseqüències d’accidents majors es pot realitzar mitjançant models 
de càlcul que intenten preveure què succeirà davant d’un determinat accident. 
Així, s’ha ideat models de simulació d’escapaments de substàncies tòxiques e 
inflamables, models de dispersió d’aquestes substàncies i models d’explosions e 
incendis que proporcionen les dades necessàries per avaluar els danys a 
persones i edificis a través dels anomenats models de vulnerabilitat. 

4.2.1. Mètode Probit 

Una vegada coneguts els efectes d’un accident, com l’emissió dels gasos de 
combustió tòxics generats per l’incendi del magatzem de productes tòxics, s’ha 
de conèixer les seves conseqüències. S’ha de realitzar una estimació del que 
tindrà a lloc quan aquests efectes actuïn sobre les persones, el medi ambient, 
sobre els edificis o les instal�lacions, etc.  

Per a realitzar una estimació de les conseqüències es requereix una funció que 
relacioni la magnitud d’impacte amb el grau de dany causat pel mateix. Significa 
que s’ha d’establir una relació entre la dosis i la resposta.  

El mètode de vulnerabilitat més utilitzat és el de l’anàlisi pròbit, que és un 
mètode estadístic que dóna una relació entre la funció de probabilitat i la variable 
probit, una determinada càrrega d’exposició a un risc.  

Aquest, és un model de dispersió, amb el que es calculen els concentracions que 
podrien tenir lloc dels materials tòxics, per a un període de temps determinat, 
igual a la duració de l’exposició de la gent en l’àrea, en funció d’un tant per cent 
de mortalitat 

El valor de pròbit (Pr) és una mesura del percentatge de la població vulnerable 
sotmesa a un fenomen perjudicial d’exposició d’una determinada intensitat, que 
rep un dany determinat.  

Normalment la probabilitat (que varia de 0 a 1) és substituïda per un 
percentatge (de 0 a 100), més pràctic en els anàlisis de risc. La relació entre 
percentatge de la població exposada que es veurà afectada a un determinat 
nivell de lesions o el percentatge per mort a causa d’un fenomen perjudicial 
d’exposició i pròbit es pot veure a la taula següent:  
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Taula 10. Relació entre pròbit i percentatge. 

 

 

L’expressió que se sol utilitzar en aquest anàlisis pròbit es basa en una funció 
matemàtica lineal de caràcter empíric extreta d’estudis experimentals, i es la 
següent.  

VBA ·lnPr +=      (2) 

On:  

Pr = “Pròbit” o funció de probabilitat de danys sobre la població sotmesa.  

A = constant pròbit, dependent del tipus de lesió i tipus de fenomen perjudicial 
d’exposició. 

B = constant pròbit del tipus de fenomen perjudicial d’exposició. 

V = variable que representa el fenomen perjudicial d’exposició que causa danys. 

Aquest mètode d’anàlisi pròbit es pot emprar per a determinar el percentatge de 
persones afectades per intoxicació, per radiació tèrmica o per sobrepressió. 

En el nostre estudi s’empra el mètode Pròbit de vulnerabilitat a la inhalació de 
substàncies tòxiques, ja que el fenomen perjudicial d’exposició al que està 
sotmesa la població, es refereix a una certa concentració tòxica en un cert 
període de temps en una certa àrea geogràfica.   

Per tant, la variable V de l’expressió (2) estarà formada per la combinació de 
dues variables, concentració i temps.  

Així doncs, l’anàlisis pròbit calcula els efectes letals en éssers humans exposats a 
la inhalació a través d’una determinada concentració durant un cert període de 
temps. El model va ser desenvolupat en l’assignació dels Països Baixos per la 
Comisió per a la Prevenció d’accidents greus.  

L’equació de l’anàlisis probit amb el que basarem els càlculs queda de la següent 
manera:  

 )··ln(Pr tCBA N+=  (3) 
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On:  

Pr = “Pròbit” o funció de probabilitat de danys sobre la població sotmesa.  

A = constant pròbit, dependent del tipus de lesió i tipus de fenomen perjudicial 
d’exposició. 

B = constant pròbit del tipus de fenomen perjudicial d’exposició, fixada o 
predeterminada amb el valor 1. 

N = constant de pròbit, fixada o predeterminada amb el valor 2. 

C = concentració del producte químic en mg/m3. 

t = temps d’exposició en minuts. 

  

Les constants A, B  i N es determinen experimentalment a partir de la informació 
procedent d’accidents ja passats o, en determinats casos, a partir de 
l’experimentació amb animals. 

La finalitat de l’anàlisi pròbit en aquest estudi és la de conèixer la concentració 
letal de cadascun dels quatre productes tòxics involucrats en l’incendi del 
magatzem de productes tòxics, per a diferents percentatges de població 
afectada, segons el temps d’exposició, que com s’ha repetit al llarg del projecte, 
aquest serà de 30 minuts i de 60 minuts.  
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CAPÍTOL 5: ANÀLISI 

D’UN NÚVOL TÒXIC 

En aquest capítol es mostren els resultats de l’anàlisi quantitatiu d’un núvol tòxic 
generat pels gasos de combustió tòxics generats per un incendi d’un magatzem 
de productes químics.  

Així doncs, s’identifiquen i avaluen els possibles riscos i les conseqüències 
d’aquest succés final, iniciat per un incendi en el magatzem de productes tòxics.  

S’analitza les conseqüències sobre les persones. S’avalua, també, la probabilitat 
d’ocurrència o de possible ocurrència, segons els factors condicionants.  

I es quantifica el risc associat a l’activitat en estudi, tant l’individual, com el 
social, per a comparar-los amb els criteris de tolerabilitat i acceptabilitat 
establerts. 

5.1. Identificació de perills 
El succés iniciador del succés accidental final de l’estudi és l’incendi del 
magatzem de productes tòxics del magatzem de MaxQuímia, S.A., del que s’ha 
definit en el capítol 2, la seva localització, la distribució de les instal�lacions. 
Aquest generarà la formació d’un núvol de gas tòxic. 

Els productes emmagatzemats en la part afectada són:  
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Taula 11. Productes del magatzem de tòxics. 

Producte 
tòxic 

Estoc (kg) 

HCl 13.580,75 

HF 14.631,29 

NaNO2 8.392,67 

NiSO4 10.540,61 

TOTAL 47.145,61 

 

Les fitxes de seguretat d’aquests productes, per a la disposició de les dades 
necessàries per al desenvolupament dels càlculs, es troben en l’Annex II. 

5.2. Càlcul d’efectes 
Identificat l’incendi del magatzem de productes tòxics, com a succés iniciador, 
s’ha realitzat un estudi a fons dels productes quatre productes involucrats.  

Dels elements presents en cadascun d’aquests, es realitza l’estudi únicament 
amb els elements Cl, F, N i S; per ser els generadors de gasos tòxics, formant 
productes de combustió tòxics com els gasos HCl, HF, NO2 i SO2.  

El succés final és la formació d’un núvol tòxic per generació dels gasos de 
combustió tòxics en el magatzem de productes tòxics, per tant, l’efecte final 
d’aquest succés, és un núvol tòxic de HCl, HF, NO2 i SO2, que s’haurà d’analitzar. 

A l’apartat 1.1. de l’Annex V es troben, pas a pas, de manera detallada, amb les 
corresponents taules de valors obtinguts, els càlculs per a l’obtenció dels valors 
d’emissió contínua dels compostos formats en la combustió dels quatre productes 
tòxics presents en la part del magatzem afectada per l’incendi.  

Es recorda que s’ha calculat la quantitat de gasos emesos per a una resistència 
al foc de l’estructura de 30 minuts, i per a 60 minuts, i aquests valors d’emissió 
són els següents, per ambdós casos: 

Taula 12. Emissió de gasos tòxics (kg/s). 

HCl HF NO2 SO2 

0,9903 0,5433 1,2493 1,7406 

 

S’observa, a partir dels valors de la taula 12, que s’allibera més quantitat de 
NO2, pel mateix temps, que dels altres productes de combustió. El segueix, el 
SO2, després l’HCl i el HF. Aquest comportament, té la simple explicació, en que 
l’emissió serà més alta, segons el percentatge que representi el producte de 
combustió format del total de productes que s’emetran. 

Així, doncs, la relació entre el percentatge que representa l’emissió de cada 
producte per separat del total entre l’emissió de gasos de cascun és directament 
proporcional, ja que la base del càlcul parteix, de l’emissió local de gasos tòxics, 
amb la qual s’obté l’emissió contínua de cada gas format. 
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5.3. Anàlisi de conseqüències 
A continuació s’analitzen les conseqüències de la formació d’aquest núvol tòxic, 
pel es realitza un estudi de cada producte per separat, per finalment obtenir un 
resultat del conjunt. 

Prèviament s’ha fet constar l’objectiu principal de l’anàlisi de les conseqüències; 
delimitar de les àrees, en torn a l’origen de l’accident, en les que es produeix un 
determinat nivell de danys a les persones. 

La vulnerabilitat a la inhalació de substàncies tòxiques és el fenòmen perjudicial 
al que està sotmesa la població, i es refereix a una certa concentració tòxica de 
producte en un cert període de temps, de la zona en concret on es produeix 
l’incendi. 

En aquest estudi s’estima quin serà l’abast de les conseqüències en metres, és a 
dir la dispersió del núvol tòxic, per a diferents percentatges de població afectada, 
basant-nos en la probabilitat de mortalitat, segons el temps d’exposició. 

A partir del mètode Probit, s’arriben als següents resultat, fent ús del programa 
ALOHA, s’obtenen les distàncies de letalitat en metres (a ran de terra) per a 
l’emissió de gasos de cada producte, segons l’estabilitat atmosfèrica i el temps 
d’exposició. Aquests resultats estan àmpliament explicats en l’apartat 1.2 de 
l’Annex V, i es mostren a continuació en el seguit de taules (taules 13,14,15 i 
16), cadascuna d’elles representada gràficament per a tenir una visualització dels 
resultats més clara (figures 9, 10, 11 i 12). 

Taula 13. Distàncies de letalitat en metres per a l’emissió de HCl, 
segons estabilitat atmosfèrica i temps d’exposició. 

 1% 10% 25% 50% 75% 99% 

B 30 155 134 122 111 101 79 

F 30 274 230 208 178 167 127 

B 60 223 192 176 160 145 114 

F 60 420 352 318 285 255 194 

 

En la figura 9, s’hi representa els resultats de l’abast de les conseqüències en 
metres per a l’àcid clorhídric,  per a les quatre variants en estudi. Tant per a la 
figura 9, com per la 10, 11 i 12; el còdig de colors és el mateix. En color rosat 
s’aprecien els resultats de l’abast de les conseqüències en metres per a una 
estabilitat atmosfèrica de classe B, inestable, amb un temps d’emissió contínua 
de 30 minuts. En color verd, per a la mateixa inestabilitat, el temps d’emissió és 
de 60 minuts. El color vermell i blau proporciona resultats de l’estabilitat 
atmosfèrica de classe F, estable; vermell per a 30 minuts, i blau per a 60. 
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Figura 9. Representació resultats taula 13. 

Per a l’àcid fluorhídric, els resultats són:  

Taula 14. Distàncies de letalitat en metres per a l’emissió de HF, 
segons estabilitat atmosfèrica i temps d’exposició. 

 1% 10% 25% 50% 75% 99% 

B -30min 171 121 98 78 63 36 

F –30min 1300 888 706 551 433 241 

B -60min 216 152 124 99 79 45 

F -60min 1800 1200 916 712 556 307 

Interpretats gràficament: 

 

Figura 10. Representació resultats taula 14. 
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Per a l’òxid de Nitrogen, els resultats són: 

Taula 15. Distàncies de letalitat en metres per a l’emissió de NO2, 
segons estabilitat atmosfèrica i temps d’exposició. 

 1% 10% 25% 50% 75% 99% 

B -30min 380 288 245 206 175 107 

F -30min 707 515 428 351 289 179 

B -60min 457 346 295 246 207 133 

F -60min 873 634 528 432 354 218 

 

Interpretats gràficament: 

 

Figura 11. Representació resultats taula 15. 

I per al diòxid de Sofre, els resultats són:  

Taula 16. Distàncies de letalitat en metres per a l’emissió de SO2, 
segons estabilitat atmosfèrica i temps d’exposició. 

 1% 10% 25% 50% 75% 99% 

B -30min 362 273 227 185 152 93 

F -30min 612 452 380 315 262 166 

B -60min 433 332 280 229 187 115 

F -60min 750 552 463 382 317 201 
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Interpretats gràficament: 

 

Figura 12. Representació resultats taula 16. 

 

No s’ha fet cap comentari fins a mostrar les gràfiques dels quatre productes, ja 
que el comportament seguit per cada producte és el mateix independentment de 
les característiques químiques.  

El que es pot concloure d’aquests resultats és que, les conseqüències originades 
per una estabilitat atmosfèrica de classe F, són majors que les d’una estabilitat 
atmosfèrica de classe B.  

Si es torna a pensar en la definició de l’estabilitat atmosfèrica es comprendrà 
aquest comportament. L’estabilitat atmosfèrica és una variable meteorològica 
que s’estableix per a definir la capacitat que l’atmosfera té per a dispersar un 
contaminant; en realitat el que representa és el grau de turbulència en un 
moment determinat.  

Per tant, ja que una condició atmosfèrica inestable, de classe B, es caracteritza 
bàsicament, per a l’existència d’un moviment important de massa d’aire, aquest 
afavorirà a la dispersió del núvol tòxic de gas. El repartiment de concentració de 
gas serà més ràpid i en totes direccions, diluint-se per l’aire en totes direccions, 
fet que provocarà que l’abast de les conseqüències en metres (a ran de terra) 
sigui menor.   

En canvi, per una condició atmosfèrica estable, de classe F, es caracteritza 
bàsicament, per l’absència de turbulència, només hi tenen lloc lleugeres brises 
d’aire de comportament horitzontal. 

A l’Annex VI, es troben les gràfiques obtingudes amb el programa Aloha, de la 
dispersió dels núvols de gas per a cada compost de combustió, per a cadascuna 
de les variants d’estudi.  

Si es comparen els núvols representats per les condicions d’estabilitat B, amb els 
de l’estabilitat F, s’observa tenen un comportament diferent, com era d’esperar. 
Els d’estabilitat de classe B, són més amples i més curts, és a dir, el moviment 
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d’aire provoca que el núvol es dispersi en totes direccions, fent-lo poc més ample 
i molt més curt a ran de terra. 

Els d’estabilitat de classe F, són molt més allargats i estrets, ja que al no haver-
hi gaire moviment en l’aire, aquest segueix la trajectòria de la direcció d’on bufa 
el vent, en l’alçada de la seva emissió, a ran de terra.  

En referència al temps d’emissió, les distàncies a les que arriba la dispersió del 
núvol tòxic són majors a 60 minuts, que a 30 minuts. Així doncs, en cas de 
retard o no extinció de l’incendi durant aquests temps, les conseqüències són 
més greus per a una resistència al foc de l’estructura de 60 minuts.  

Quan l’edifici col�lapsa, es produeix plomall de fum que puja a més alçada que la 
de les persones, per tant les conseqüències sobre les persones seran menors, 
com més baix sigui el temps d’emissió contínua.  

A continuació s’ha volgut fer una comparació dels productes per veure el 
comportament que seguien durant la seva dispersió, per les variants del nostre 
estudi. 

 

 

Figura 13. Representació de les distàncies assolides de cada producte 
per a estabilitat de classe B, en 30 minuts. 
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Figura 14. Representació de les distàncies assolides de cada producte 
per a estabilitat de classe B, en 60 minuts. 

 

 

 

Figura 15. Representació de les distàncies assolides de cada producte 
per a estabilitat de classe F, en 30 minuts. 
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Figura 16. Representació de les distàncies assolides de cada producte 
per a estabilitat de classe F, en 60 minuts. 

 

Com es pot veure en la figura de dalt, per a mateixa estabilitat els productes 
conserven la relació de comportament. Per a la classe B, l’òxid de Nitrogen és el 
que arriba més lluny, seguit del diòxid de Sofre, de l’àcid clorhídric i l’àcid 
fluorhídric. Per a la classe F, l’ordre descendent és, l’àcid fluorhídric, l’òxid de 
Nitrogen, el diòxid de Sofre i l’àcid clorhídric.  

L’ordre per a les dues condicions d’estabilitat és el mateix, tret de l’àcid 
fluorhídric, que en estabilitat de classe F, té unes conseqüències més greus.  

Tot i que no sabem del cert la diferència del comportament de l’àcid fluorhídric, 
per a les dues estabilitats, creiem que pot influir la massa molecular. Podem 
objectar, que pot ser degut a la seva massa molecular; que al ser més baixa 
arriba més lluny per l’impuls de les lleugeres brises que caracteritzen l’estabilitat 
de classe F.  
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5.3.1. Taula resum de les conseqüències 

Taula 17. Resum conseqüències en metres. 

SUCCÉS FINAL EFECTE DEL 
SUCCÉS FINAL 

CONDICIONS DEL NÚVOL TÒXIC ABAST DE LES CONSEQÜÈNCIES EN METRES 

Gas 
emès 

Emissió 
(kg/s) 

Estabilitat 
atmosfèrica 

Temps 
(min) 

Velocitat 
vent  

(m/s) 

99% 75% 50% 25% 10% 1% Abast exterior de la 
letalitat a l’99% 

 

 

 

 

 

Núvol tòxic produït pels 
gasos de combustió 
tòxics generats per 
l’incendi del magatzem 
de productes tòxics. 

 

 

 

 

 

 

Núvol tòxic de:  

HCl-HF -NO2-SO2 

 

HCl 

 

0,9903 

B 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2 

79 101 111 122 134 155 Fora de l’establiment 

F 30 127 167 187 208 230 274 Fora de l’establiment 

B 60 114 145 160 176 192 223 Fora de l’establiment 

F 60 194 255 285 318 352 420 Fora de l’establiment 

 

HF 

 

0,5433 

B 30 36 63 78 98 121 171 Dins de l’establiment 

F 30 241 433 551 706 888 1300 Fora de l’establiment 

B 60 45 79 99 124 152 216 Dins de l’establiment 

F 60 307 556 712 916 1200 1800 Fora de l’establiment 

 

NO2 

 

1,2493 

B 30 107 175 206 245 288 380 Fora de l’establiment 

F 30 179 289 351 428 515 707 Fora de l’establiment 

B 60 133 207 246 295 346 457 Fora de l’establiment 

F 60 218 354 432 528 634 873 Fora de l’establiment 

 

SO2 

 

1,740 

B 30 93 152 185 227 273 362 Fora de l’establiment 

F 30 166 262 315 380 452 612 Fora de l’establiment 

B 60 115 187 229 280 332 433 Fora de l’establiment 

F 60 201 317 382 463 552 750 Fora de l’establiment 
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5.4. Estimació de freqüència i probabilitats 
En aquest apartat es fa un anàlisi probabilístic del succés iniciador.  

5.4.1. Anàlisi de freqüències 

Si la freqüència amb que probablement es produeix un núvol tòxic per generació 
de gasos de combustió tòxics en el magatzem de tòxics, degut a un incendi, és 
de 4108,1 −× vegades/any. 

Per a la quantificació de la freqüència final de l’escenari que evoluciona en un 
succés final es té en compte la probabilitat d’ocurrència. 

5.4.2. Probabilitat d’ocurrència 

Per a determinar la probabilitat d’ocurrència de l’incendi en el magatzem de 
tòxics, generen un núvol tòxic per la generació dels gasos de combustió, és útil i 
pràctic l’ús de l’arbre de successos.  

Partint del succés iniciador i tenint en compte els factors condicionants 
involucrats l’arbre de successos queda de la següent manera: 

 

Incendi en el 
magatzem 
de tòxics 

Retard en 
l’actuació/de

tecció 

Presència de 
productes 

tòxics 

Col�lapse de 
l’estructura 

Resultat de la 
seqüència 

 

                                                                               SI                       NÚVOL TÒXIC 

                                                    SI                                                  MOLT DISPERS 

                                                                                                           

                          SI                                                  NO                      NÚVOL TÒXIC 

                                                                                         

                                                    NO                                                 EXTINCIÓ DE  

                                                                                                         L’INCENDI 

 

 

                          NO                                                                           EXTINCIÓ DE  

                                                                                                         L’INCENDI 

 

 

Figura 14. Arbre de successos. 

En negreta està marcada la seqüència de successos que ens determinarà, amb la 
probabilitat de cadascun dels factors condicionants, la probabilitat total 
d’ocurrència del núvol tòxic.  

Els càlculs es troben a l’apartat 2.1 de l’Annex 5, i el seu valor, equival a 
0,17325.  
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5.4.3. Taula resum de la freqüència i probabilitat 

A la següent taula es mostren, conjuntament el valor de freqüència, de 
probabilitat d’ocurrència i la probabilitat anual d’ocurrència. 

Taula 18. Probabilitat d’ocurrència anual 

Succés 
iniciador 

Episodi Succés final Freqüència final Probabilitat 
d’ocurrència 

Probabilitat 
d’ocurrència 

anual 

Incendi del 
magatzem de 
tòxics 

Núvol tòxic 
per generació 
de gasos de 
combustió 
tòxics 

Núvol tòxic 
de HCl, HF, 
NO2 i SO2 

 
4108,1 −×  

 

17325,0  

 
5101185,3 −×

 

 

5.5. Quantificació del risc 
Amb els resultats obtinguts a partir de les dades de freqüència i probabilitat, de 
freqüència del vent (dades proporcionades pel Servei Meteorològic que es troben 
a la taula 28, de l’Annex III), i de probabilitat de mortalitat calculada a partir de 
l’anàlisi Pròbit, es calcula la determinació del risc individual i social. 

5.5.1. Risc individual 

Els resultats que es mostren a continuació són els de determinació del risc 
individual provocat per l’emissió de l’incendi dels quatre productes 
emmagatzemats. En el capítol 2, de l’Annex V, es troben les taules realitzades 
per a cada producte separadament, per a l’obtenció del valor de risc individual. 

a) Estabilitat de classe B per a 30 minuts d’emissió contínua: 

Taula 19. Valors de risc individual, per a B-30. 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Individual Individual Individual 

61 F2 1,4463E-04 64 E1 2,9549E-05 6 C 4,2480E-07 

61 F3 1,4463E-04 64 E2 2,9549E-05 7 C 7,7760E-07 

61 F4 1,0614E-04 64 E3 5,8320E-05 53 E3 1,2780E-07 

62 F1 1,0614E-04 64 E4 1,3500E-05 54 E3 2,1240E-07 

62 F2 1,3530E-04 71 D4 1,9440E-05 61 E1 2,1240E-07 

62 F3 1,2558E-04 71 E1 1,9440E-05 62 D2 2,1240E-07 

54 E4 1,2744E-05 71 E2 2,9549E-05 62 D3 4,2480E-07 

54 F1 2,6550E-05 54 F2 1,6835E-06 63 D1 3,8880E-07 

54 F3 1,2841E-05 54 F4 2,7450E-06 63 D2 7,7760E-07 

61 E3 2,6762E-05 61 E2 5,3100E-06 64 D1 7,7760E-07 

61 E4 4,2480E-05 62 D4 5,5224E-06 64 F3 3,6000E-07 

61 F1 6,3295E-05 63 D3 7,7760E-06 71 D1 7,7760E-07 
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62 E1 1,2744E-05 63 F3 1,4400E-06 72 D1 3,8880E-07 

62 E2 2,1452E-05 64 D2 4,2768E-06 72 E2 1,0800E-07 

62 E3 5,9098E-05 64 F1 8,1000E-06 72 E3 1,0800E-07 

62 E4 9,0979E-05 64 F2 8,1000E-06 73 D1 7,7760E-07 

63 D4 1,9440E-05 71 D2 4,2768E-06 73 D2 7,7760E-07 

63 E1 3,8880E-05 71 D3 4,2768E-06 73 D3 7,7760E-07 

63 E2 4,8989E-05 71 E3 2,9160E-06 73 D4 2,1600E-07 

63 E3 5,9098E-05 71 E4 1,1880E-06 73 E1 1,0800E-07 

63 E4 6,2597E-05 72 D2 3,8880E-06 73 E2 1,0800E-07 

63 F1 1,9872E-05 72 D3 3,8880E-06 74 D1 7,7760E-07 

63 F2 1,8900E-05 72 D4 3,8880E-06 74 D2 1,0800E-07 

64 D3 1,0109E-05 72 E1 1,0800E-06 74 D3 1,0800E-07 

64 D4 1,9829E-05       

 

Aquests resultats es poden veure graficats en el plànol nº19, on s’aprecien les 
corbes d’isorisc, agrupant els valors del mateix ordre de magnitud. 

b) Estabilitat de classe B per a 60 minuts d’emissió contínua: 

Taula 20. Valors de risc individual, per a B-60. 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Individual Individual Individual 

61 F2 1,4463E-04 64 E1 4,8989E-05 71 E4 2,7000E-06 

61 F3 1,4463E-04 64 E2 5,8709E-05 71 F1 1,0800E-06 

61 F4 1,4463E-04 64 E3 5,8709E-05 72 D1 7,7760E-06 

62 F1 1,2558E-04 64 E4 1,3608E-05 72 D2 7,7760E-06 

62 F2 1,4463E-04 64 F1 1,0800E-05 72 E1 3,7800E-06 

62 F3 1,4463E-04 71 D2 1,9440E-05 72 E2 1,1880E-06 

54 F1 1,5930E-05 71 D3 1,9440E-05 73 D1 3,8880E-06 

61 E2 1,0620E-05 71 D4 2,9160E-05 73 D2 3,8880E-06 

61 E3 2,1240E-05 71 E1 2,9160E-05 73 D3 3,8880E-06 

61 E4 3,2285E-05 71 E2 2,9160E-05 6 C 4,2480E-07 

61 F1 4,9489E-05 72 D3 1,3608E-05 7 B 7,7760E-07 

62 E1 1,5930E-05 72 D4 1,3608E-05 7 C 7,7760E-07 

62 E2 2,6762E-05 54 E4 4,2480E-06 54 E2 2,1240E-07 

62 E3 6,2597E-05 54 F2 1,0575E-06 54 E3 4,2480E-07 

62 E4 9,0590E-05 54 F3 9,2250E-06 61 D3 2,1240E-07 

63 D3 1,9440E-05 54 F4 6,5880E-06 61 D4 4,2480E-07 

63 D4 2,9549E-05 61 E1 2,3364E-06 62 D1 2,1240E-07 

63 E1 4,8989E-05 62 D3 2,3364E-06 62 D2 4,2480E-07 

63 E2 5,9098E-05 62 D4 7,4340E-06 72 E3 1,0800E-07 

63 E3 6,2597E-05 63 D1 4,2768E-06 72 E4 1,0800E-07 

63 E4 9,0590E-05 63 D2 4,2768E-06 73 D4 1,0800E-07 
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63 F1 2,5164E-05 63 F3 1,8000E-06 73 E1 1,0800E-07 

63 F2 2,3544E-05 64 D1 7,7760E-06 73 E2 1,0800E-07 

64 D2 1,3608E-05 64 F2 5,5080E-06 64 F3 1,4400E-08 

64 D3 2,9160E-05 71 D1 7,7760E-06 63 F4 7,2000E-09 

64 D4 3,9269E-05 71 E3 6,4800E-06    

 

Aquests resultats es poden veure graficats en el plànol nº18, on s’aprecien les 
corbes d’isorisc, agrupant els valors del mateix ordre de magnitud. 

c) Estabilitat de classe F per a 30 minuts d’emissió contínua: 

Taula 21. Valors de risc individual, per a F-30. 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Individual Individual Individual 

61 F2 1,4463E-04 63 D4 6,6096E-05 61 D3 5,3100E-06 

61 F3 1,5396E-04 63 F1 3,7476E-05 61 D4 5,5224E-06 

61 F4 1,5396E-04 63 F2 2,6784E-05 62 D1 2,3364E-06 

62 E3 1,2558E-04 64 D1 4,2768E-05 62 D2 5,5224E-06 

62 E4 1,5396E-04 64 D2 6,8429E-05 63 F3 1,4400E-06 

62 F1 1,5396E-04 64 D3 8,7869E-05 64 F2 6,4800E-06 

62 F2 1,5396E-04 64 E4 2,4084E-05 71 E4 6,4800E-06 

62 F3 1,4463E-04 64 F1 1,0908E-05 71 F1 1,0800E-06 

63 E1 1,0692E-04 71 D1 4,8989E-05 72 E2 2,1600E-06 

63 E2 1,4463E-04 71 D2 7,8149E-05 73 D4 3,7800E-06 

63 E3 1,4463E-04 71 D3 8,7869E-05 73 E1 1,1880E-06 

63 E4 1,5396E-04 71 D4 9,1368E-05 74 D2 2,1600E-06 

64 D4 1,0070E-04 71 E1 8,1648E-05 5 C 2,1240E-07 

64 E1 1,0653E-04 71 E2 5,8709E-05 8 C 1,6830E-07 

64 E2 1,2558E-04 71 E3 1,3500E-05 8 H' 3,8880E-07 

64 E3 1,2558E-04 72 D1 6,8429E-05 8 I' 3,8880E-07 

7 B 2,7216E-05 72 D2 6,8429E-05 9 A 3,8880E-07 

7 C 4,8600E-05 72 D3 6,2208E-05 9 F' 3,8880E-07 

8 A 1,0498E-05 72 D4 5,8320E-05 9 G' 3,8880E-07 

8 J' 1,0109E-05 72 E1 1,3500E-05 9 J' 7,7760E-07 

54 E4 1,0620E-05 73 D1 4,2768E-05 10 D' 3,8880E-07 

54 F1 1,5930E-05 73 D2 3,8880E-05 10 E' 3,8880E-07 

61 E1 1,0832E-05 73 D3 2,9160E-05 10 F' 3,8880E-07 

61 E2 1,8054E-05 74 D1 1,3608E-05 10 G' 3,8880E-07 

61 E3 3,1860E-05 6 B 2,1240E-06 10 H' 3,8880E-07 

61 E4 4,7365E-05 6 C 7,4340E-06 11 D' 3,8880E-07 

61 F1 6,3295E-05 7 A 4,6656E-06 11 E' 3,8880E-07 

62 D3 1,2744E-05 8 B 8,1648E-06 54 E2 2,1240E-07 

62 D4 2,1240E-05 9 H' 3,8880E-06 54 F2 8,3754E-07 

62 E1 3,3984E-05 9 I' 3,8880E-06 61 D2 2,1240E-07 

62 E2 4,9489E-05 54 E3 2,1240E-06 72 E3 2,1600E-07 



Anàlisi d’un núvol tòxic produït pels gasos de combustió tòxics generats per un incendi d’un magatzem de 

productes químics. 

 - 53 - 

63 D1 2,9160E-05 54 F3 5,5350E-06 74 D3 2,1600E-07 

63 D2 4,8600E-05 54 F4 5,4900E-06 81 D1 2,1600E-07 

63 D3 5,9098E-05       

Aquests resultats es poden veure graficats en el plànol nº20, on s’aprecien les 
corbes d’isorisc, agrupant els valors del mateix ordre de magnitud. 

d) Estabilitat de classe F per a 60 minuts d’emissió contínua: 

Taula 22. Valors de risc individual, per a F-30. 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Individual Individual Individual Individual 

6 C 2,1452E-04 71 D2 2,6127E-04 62 D4 3,2072E-05 11 G' 2,7216E-06 

61 E4 1,0535E-04 71 D3 2,9043E-04 62 E1 5,4799E-05 54 E2 2,3364E-06 

61 F2 2,3872E-04 71 D4 3,7791E-04 62 F4 1,6200E-05 54 F1 7,4340E-06 

61 F3 3,7850E-04 71 E1 3,7675E-04 63 D3 7,1928E-05 54 F3 4,0590E-06 

61 F4 5,8450E-04 71 E2 2,6127E-04 63 F1 3,7476E-05 61 D2 2,1240E-06 

62 E2 1,4741E-04 7 A 8,7480E-05 64 D1 8,7480E-05 61 D4 7,4340E-06 

62 E3 7,6982E-04 7 B 4,8989E-05 64 E4 2,4300E-05 64 F2 2,7000E-06 

62 E4 7,6982E-04 7 C 9,7978E-05 64 F1 5,4540E-05 71 E4 8,2080E-06 

62 F1 7,6982E-04 8 A 8,7480E-05 71 E3 1,6200E-05 71 F1 1,0800E-06 

62 F2 3,2134E-04 8 B 3,4992E-05 73 D1 4,9378E-05 73 E1 5,4000E-06 

62 F3 3,1363E-04 8 L' 2,1384E-05 73 D2 3,9658E-05 73 E2 3,2400E-06 

63 D1 2,9549E-04 8 M' 9,9144E-05 73 D3 3,3048E-05 74 D3 5,4000E-06 

63 D2 1,3219E-04 8 N' 5,9486E-05 73 D4 1,6416E-05 81 D1 1,0800E-06 

63 D4 1,1586E-04 9 L' 1,0109E-05 74 D1 3,9658E-05 8 C 5,0490E-07 

63 E1 2,8927E-04 9 M' 1,2830E-05 74 D2 1,1016E-05 9 B 3,2400E-07 

63 E2 1,5396E-04 9 N' 1,2830E-05 5 C 4,0356E-06 9 J' 3,8880E-07 

63 E3 7,6982E-04 54 E3 2,1240E-05 6 B 2,1240E-06 11 H' 3,8880E-07 

63 E4 7,6982E-04 54 E4 2,2302E-05 9 A 1,1664E-06 11 I' 3,8880E-07 

63 F2 1,0714E-04 61 D3 1,1682E-05 9 I' 1,9440E-06 11 J' 3,8880E-07 

64 D2 2,1384E-04 61 E1 1,8054E-05 9 K' 3,8880E-06 54 E1 4,2480E-07 

64 D3 2,5194E-04 61 E2 3,3772E-05 10 G' 2,7216E-06 54 F2 4,3146E-07 

64 D4 2,7060E-04 61 E3 5,2675E-05 10 H' 8,7091E-06 54 F4 1,0980E-07 

64 E1 4,6189E-04 61 F1 6,3295E-05 10 I' 1,9440E-06 61 D1 2,1240E-07 

64 E2 4,6189E-04 62 D1 1,4868E-05 10 J' 3,8880E-06 63 F3 4,3200E-07 

64 E3 5,3965E-04 62 D2 3,1860E-05 11 E' 1,6330E-06 74 D4 1,0800E-07 

71 D1 2,3211E-04 62 D3 6,3720E-05 11 F' 2,7216E-06 81 D2 2,1600E-07 

 

Aquests resultats es poden veure graficats en el plànol nº21, on s’aprecien les 
corbes d’isorisc, agrupant els valors del mateix ordre de magnitud. 
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Comparació del risc individual amb els criteris d’acceptabilitat 

A continuació es comparen els valors de la probabilitat de morir a l’any que té un 
individu situat en una determinada zona en l’entorn de l’accident, amb els valors 
d’acceptabilitat establerts; per a cadascun dels casos: 

 

a) Resultats risc estabilitat B, a 30 minuts: (taula 19) 

Els valors de risc individual superiors a 10-6, queden fóra dels límits de 
l’activitat, per tant, no s’està complint amb l’Ordenança. 

b) Resultats risc estabilitat B, a 60 minuts: (taula 20) 

Els valors de risc individual superiors a 10-6, queden fóra de l’activitat, per 
tant, no s’està complint amb l’Ordenança. 

c) Resultats risc estabilitat F, a 30 minuts: (taula 21) 

Els valors de risc individual superiors a 10-6, queden fóra dels límits de 
l’activitat, per tant, no s’està complint amb l’Ordenança. 

d) Resultats risc estabilitat F, a 60 minuts: (taula 22) 

Els valors de risc individual superiors a 10-6, queden fóra dels límits de 
l’activitat, per tant, no s’està complint amb l’Ordenança. 

 

Si es comparen d’isorisc representades, per a les quatre variants, s’observa que 
en la variant que es defineix com a estabilitat de classe F, amb una emissió de 
60 minuts té més àrea pintada corresponent a l’ordre de magnitud 10-4, ordre de 
la probabilitat de morir més alta, la qual s’ha obtingut en la determinació del risc.  

També és més extensa l’àrea corresponent a l’odre de magnitud 10-5, 10-6 i 10-7. 

Seguida d’aquesta, la que produeix pitjors conseqüències, va la variant definida  
pel mateix tipus d’estabilitat, és a dir, de classe F, durant 30 minuts d’emissió.  

Després, l’estabilitat de classe B, 60 minuts, i per últim el que provoca menys 
risc individual de les quatre, és el d’estabilitat de classe B a 30 minuts.  

5.5.2. Risc social  

Per al risc social, els valors obtinguts per a cada variant són els que es mostren a 
les taules que segueixen:  

Taula 23. Valors de risc social, per a B-30. 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Social Social Social 

61 F2 2,8927E-04 63 F1 1,9872E-05 63 D2 1,5552E-06 

61 F3 4,3390E-04 63 F2 7,5600E-05 63 D3 7,7760E-06 

61 F4 5,3071E-04 64 D3 2,0218E-05 63 F3 4,3200E-06 

62 E3 2,9549E-04 64 D4 3,9658E-05 64 F2 8,1000E-06 

62 E4 4,5490E-04 64 E1 8,8646E-05 71 D1 2,3328E-06 

62 F1 5,3071E-04 64 E2 8,8646E-05 71 E3 2,9160E-06 

62 F2 4,0591E-04 64 E4 1,3500E-05 71 E4 1,1880E-06 
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2 F3 5,0233E-04 64 F1 4,0500E-05 72 D1 1,1664E-06 

63 E3 2,9549E-04 71 D2 1,2830E-05 72 D3 3,8880E-06 

63 E4 3,1298E-04 71 D3 1,2830E-05 72 E1 1,0800E-06 

64 E3 2,3328E-04 71 D4 5,8320E-05 74 D1 1,5552E-06 

54 E4 3,8232E-05 71 E1 5,8320E-05 62 D2 4,2480E-07 

54 F1 2,6550E-05 71 E2 8,8646E-05 62 D3 8,4960E-07 

54 F3 6,4206E-05 72 D2 1,1664E-05 64 D1 7,7760E-07 

61 E1 1,5930E-05 72 D4 1,1664E-05 72 E2 1,0800E-07 

61 E2 2,1028E-05 64 D2 8,5536E-06 72 E3 1,0800E-07 

61 E3 3,1860E-05 6 C 4,2480E-06 73 D1 7,7760E-07 

61 E4 8,4960E-05 7 C 1,5552E-06 73 D2 7,7760E-07 

61 F1 6,3295E-05 54 E3 1,0620E-06 73 D3 7,7760E-07 

62 E1 1,2744E-05 54 F2 1,6835E-06 73 D4 4,3200E-07 

62 E2 4,2905E-05 54 F4 2,7450E-06 73 E1 2,1600E-07 

62 F4 2,1384E-05 61 D3 1,0620E-06 73 E2 3,2400E-07 

63 D4 1,9440E-05 61 D4 5,3100E-06 74 D2 2,1600E-07 

63 E1 7,7760E-05 62 D4 5,5224E-06 74 D3 2,1600E-07 

63 E2 4,8989E-05 63 D1 1,9440E-06 

 

Aquests resultats es poden veure graficats en el plànol nº22, on s’aprecien les 
corbes d’isorisc, agrupant els valors del mateix ordre de magnitud. 

Taula 24. Valors de risc social, per a B-60. 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Social Social Social Social 

64 E1 1,4697E-04 61 E4 6,4570E-05 71 D4 8,7480E-05 64 F2 5,5080E-06 

64 E2 1,7613E-04 61 F1 4,9489E-05 71 E1 8,7480E-05 71 E3 6,4800E-06 

64 E3 2,3484E-04 62 E1 1,5930E-05 71 E2 8,7480E-05 71 E4 2,7000E-06 

63 E3 3,1298E-04 62 E2 5,3525E-05 72 D1 1,1664E-05 71 F1 1,0800E-06 

63 E4 4,5295E-04 62 F4 1,7172E-05 72 D2 1,1664E-05 72 E1 8,1000E-06 

62 E3 3,1298E-04 63 D1 2,1384E-05 72 D3 2,9160E-05 72 E2 3,2400E-06 

62 E4 4,5295E-04 63 D3 1,9440E-05 72 D4 2,9160E-05 73 D1 3,8880E-06 

62 F1 6,2791E-04 63 D4 2,9549E-05 6 C 4,2480E-06 73 D2 3,8880E-06 

62 F2 4,3390E-04 63 E2 5,9098E-05 7 C 1,5552E-06 73 D3 3,8880E-06 

62 F3 5,7853E-04 63 F1 2,5164E-05 54 E3 2,1240E-06 7 B 7,7760E-07 

61 F2 2,8927E-04 63 F2 9,4176E-05 54 F2 1,0575E-06 54 E2 2,1240E-07 

61 F3 4,3390E-04 64 D2 2,7216E-05 54 F4 6,5880E-06 61 D4 4,2480E-07 

61 F4 7,2317E-04 64 D3 5,8320E-05 61 D3 1,0620E-06 62 D1 4,2480E-07 

63 E1 9,7978E-05 64 D4 7,8538E-05 61 E1 2,3364E-06 62 D2 8,4960E-07 

54 E4 1,2744E-05 64 E4 1,3608E-05 62 D3 4,6728E-06 72 E3 3,2400E-07 

54 F1 1,5930E-05 64 F1 5,4000E-05 62 D4 7,4340E-06 72 E4 3,2400E-07 

54 F3 4,6125E-05 71 D1 2,3328E-05 63 D2 8,5536E-06 73 D4 2,1600E-07 

61 E2 1,0620E-05 71 D2 5,8320E-05 63 F3 5,4000E-06 73 E1 2,1600E-07 

61 E3 2,1240E-05 71 D3 5,8320E-05 64 D1 7,7760E-06 73 E2 3,2400E-07 
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Aquests resultats es poden veure graficats en el plànol nº23, on s’aprecien les 
corbes d’isorisc, agrupant els valors del mateix ordre de magnitud. 

Taula 25. Valors de risc social, per a F-30. 

Cel·la 
 

Risc 

Cel·la 

Risc 

Cel·la 

Risc 

Cel·la 

Risc 

Social Social Social Social 

61 F2 2,8927E-04 71 E2 1,7613E-04 62 D3 2,5488E-05 10 H' 1,1664E-06 

61 F3 4,6189E-04 72 D1 2,0529E-04 62 D4 2,1240E-05 10 I' 3,8880E-06 

61 F4 7,6982E-04 72 D2 2,0529E-04 62 E1 3,3984E-05 10 J' 3,8880E-06 

62 E3 6,2791E-04 72 D3 1,8662E-04 62 E2 9,8978E-05 54 F4 5,4900E-06 

62 E4 7,6982E-04 72 D4 1,7496E-04 62 F4 2,7000E-05 61 D2 1,0620E-06 

62 F1 7,6982E-04 6 C 7,4340E-05 63 D2 9,7200E-05 61 D4 5,5224E-06 

62 F2 4,6189E-04 7 A 2,3328E-05 63 D3 5,9098E-05 62 D1 4,6728E-06 

62 F3 5,7853E-04 7 B 2,7216E-05 63 D4 6,6096E-05 63 F3 4,3200E-06 

63 D1 1,4580E-04 7 C 9,7200E-05 63 F1 3,7476E-05 64 F2 6,4800E-06 

63 E1 2,1384E-04 8 A 5,2488E-05 64 D1 4,2768E-05 71 E4 6,4800E-06 

63 E2 1,4463E-04 8 B 1,6330E-05 64 E4 2,4084E-05 71 F1 1,0800E-06 

63 E3 7,2317E-04 9 J' 1,1664E-05 64 F1 5,4540E-05 72 E2 6,4800E-06 

63 E4 7,6982E-04 10 A' 1,0886E-05 71 E3 1,3500E-05 73 D4 7,5600E-06 

63 F2 1,0714E-04 54 E3 1,0620E-05 72 E1 4,0500E-05 73 E1 2,3760E-06 

64 D2 1,3686E-04 54 E4 3,1860E-05 73 D1 4,2768E-05 74 D2 4,3200E-06 

64 D3 1,7574E-04 54 F1 1,5930E-05 73 D2 3,8880E-05 8 C 5,0490E-07 

64 D4 2,0140E-04 54 F3 2,7675E-05 73 D3 2,9160E-05 9 H' 3,8880E-07 

64 E1 3,1959E-04 61 D3 2,6550E-05 74 D1 2,7216E-05 10 F' 3,8880E-07 

64 E2 3,7675E-04 61 E1 1,0832E-05 5 C 4,0356E-06 11 F' 3,8880E-07 

64 E3 5,0233E-04 61 E2 1,8054E-05 6 B 2,1240E-06 54 E2 2,1240E-07 

71 D1 1,4697E-04 61 E3 3,1860E-05 9 A 1,1664E-06 54 F2 8,3754E-07 

71 D2 2,3445E-04 61 E4 9,4730E-05 9 I' 1,1664E-06 72 E3 6,4800E-07 

71 D3 2,6361E-04 61 F1 6,3295E-05 10 B' 4,3546E-06 74 D3 4,3200E-07 

71 D4 2,7410E-04 62 D2 1,1045E-05 10 G' 1,9440E-06 81 D1 2,1600E-07 

71 E1 2,4494E-04 

 

Aquests resultats es poden veure graficats en el plànol nº24, on s’aprecien les 
corbes d’isorisc, agrupant els valors del mateix ordre de magnitud. 

 

Taula 26. Valors de risc sociual, per a F-60. 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Cel�la 

Risc 

Social Social Social Social 

6 C 2,1452E-04 71 D4 3,7791E-04 62 D4 3,2072E-05 11 F' 2,7216E-06 

61 E4 1,0535E-04 71 E1 3,7675E-04 62 E1 5,4799E-05 11 G' 2,7216E-06 

61 F2 2,3872E-04 71 E2 2,6127E-04 62 F4 1,6200E-05 54 E2 2,3364E-06 

61 F3 3,7850E-04 72 D1 2,0412E-04 63 D3 7,1928E-05 54 F1 7,4340E-06 

61 F4 5,8450E-04 72 D2 2,6244E-04 63 F1 3,7476E-05 54 F3 4,0590E-06 
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62 E2 1,4741E-04 72 D3 2,6244E-04 64 D1 8,7480E-05 61 D2 2,1240E-06 

62 E3 7,6982E-04 72 D4 1,8779E-04 64 E4 2,4300E-05 61 D4 7,4340E-06 

62 E4 7,6982E-04 7 A 8,7480E-05 64 F1 5,4540E-05 64 F2 2,7000E-06 

62 F1 7,6982E-04 7 B 4,8989E-05 71 E3 1,6200E-05 71 E4 8,2080E-06 

62 F2 3,2134E-04 7 C 9,7978E-05 72 E1 4,0824E-05 71 F1 1,0800E-06 

62 F3 3,1363E-04 8 A 8,7480E-05 72 E2 2,4624E-05 73 E1 5,4000E-06 

63 D1 2,9549E-04 8 B 3,4992E-05 72 E3 1,6200E-05 73 E2 3,2400E-06 

63 D2 1,3219E-04 8 L' 2,1384E-05 73 D1 4,9378E-05 74 D3 5,4000E-06 

63 D4 1,1586E-04 8 M' 9,9144E-05 73 D2 3,9658E-05 81 D1 1,0800E-06 

63 E1 2,8927E-04 8 N' 5,9486E-05 73 D3 3,3048E-05 8 C 5,0490E-07 

63 E2 1,5396E-04 9 L' 1,0109E-05 73 D4 1,6416E-05 9 B 3,2400E-07 

63 E3 7,6982E-04 9 M' 1,2830E-05 74 D1 3,9658E-05 9 J' 3,8880E-07 

63 E4 7,6982E-04 9 N' 1,2830E-05 74 D2 1,1016E-05 11 H' 3,8880E-07 

63 F2 1,0714E-04 54 E3 2,1240E-05 5 C 4,0356E-06 11 I' 3,8880E-07 

64 D2 2,1384E-04 54 E4 2,2302E-05 6 B 2,1240E-06 11 J' 3,8880E-07 

64 D3 2,5194E-04 61 D3 1,1682E-05 9 A 1,1664E-06 54 E1 4,2480E-07 

64 D4 2,7060E-04 61 E1 1,8054E-05 9 I' 1,9440E-06 54 F2 4,3146E-07 

64 E1 4,6189E-04 61 E2 3,3772E-05 9 K' 3,8880E-06 54 F4 1,0980E-07 

64 E2 4,6189E-04 61 E3 5,2675E-05 10 G' 2,7216E-06 61 D1 2,1240E-07 

64 E3 5,3965E-04 61 F1 6,3295E-05 10 H' 8,7091E-06 63 F3 4,3200E-07 

71 D1 2,3211E-04 62 D1 1,4868E-05 10 I' 1,9440E-06 72 E4 3,2400E-07 

71 D2 2,6127E-04 62 D2 3,1860E-05 10 J' 3,8880E-06 74 D4 1,0800E-07 

71 D3 2,9043E-04 62 D3 6,3720E-05 11 E' 1,6330E-06 81 D2 2,1600E-07 

 

Aquests resultats es poden veure graficats en el plànol nº25, on s’aprecien les 
corbes d’isorisc, agrupant els valors del mateix ordre de magnitud. 

 

Comparació del risc social amb els criteris d’acceptabilitat 

 

a) Resultats risc estabilitat B, a 30 minuts: (taula 23) 

Els valors de risc individual superiors a 10-6, queden fóra dels límits de 
l’activitat, per tant, no s’està complint amb l’Ordenança. 

b) Resultats risc estabilitat B, a 60 minuts: (taula 24) 

Els valors de risc individual superiors a 10-6, queden fóra de l’activitat, per 
tant, no s’està complint amb l’Ordenança. 

c) Resultats risc estabilitat F, a 30 minuts: (taula 25) 

Els valors de risc individual superiors a 10-6, queden fóra dels límits de 
l’activitat, per tant, no s’està complint amb l’Ordenança. 

d) Resultats risc estabilitat F, a 60 minuts: (taula 26) 

Els valors de risc individual superiors a 10-6, queden fóra dels límits de 
l’activitat, per tant, no s’està complint amb l’Ordenança. 
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Tal i com s’aprecia en els plànols corresponents, els valors superiors a 10-6 estan 
en les zones deshabitades, que no es consideren vulnerables. Però en el cas de 
l’estabilitat de classe F, es destaquen les següents cel�les: 

Per a 30 minuts: 

 

9 J' 1,1664E-05 

 

Per a 60 minuts: 

8 L' 2,1384E-05 

8 M' 9,9144E-05 

8 N' 5,9486E-05 

9 L' 1,0109E-05 

9 M' 1,2830E-05 

9 N' 1,2830E-05 

 

A aquestes cel�les amb valors superiors de 10-6 víctimes/any, correspon el 
terreny d’un polígon industrial, també deshabitat; que considerarem una zona 
poc vulnerable, tot i així no compleix amb la Ordenança.  
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 

El present estudi analitza l’incendi com a succés iniciador de la formació d’un 
núvol tòxic , avaluant els conseqüències que podria ocasionar en els nuclis de la 
població més propera; Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès i Granollers.  

El treball desenvolupat en aquest projecte ens ha permès quantificar el risc i 
donar resposta a la possibilitat d’implantació d’uns magatzems de productes 
químics de l’Empresa MaxQuími, S.A. 

Les conclusions finals del projecte són les següents: 

• Les conseqüències originades per una estabilitat atmosfèrica de classe F, 
són majors que les d’una estabilitat atmosfèrica de classe B.  

L’estabilitat de classe B, estabilitat atmosfèrica inestable, es caracteritza 
bàsicament, per a l’existència d’un moviment important de massa d’aire, 
aquest afavorirà a la dispersió del núvol tòxic de gas. El repartiment de 
concentració de gas serà més ràpid i en totes direccions, diluint-se per 
l’aire en totes direccions, fet que provocarà que l’abast de les 
conseqüències en metres (a ran de terra) sigui menor.   

En canvi, per una condició atmosfèrica estable, de classe F, es caracteritza 
bàsicament, per l’absència de turbulència, només hi tenen lloc lleugeres 
brises d’aire de comportament horitzontal. L’emissió de gasos es 
dispersarà en el mateix pla, en la direcció del vent, i per tant, arribarà 
molt lluny fins a dil�luir-se. 

A demés, observant els plànols corresponents a la representació de 
l’emissió a l’àrea d’ubicació del magatzem, es veu que els núvols 
d’estabilitat F, tenen una forma allargada i estreta, per la no existència de 
fluctuacions en l’aire. Mentre que els d’estabilitat B, són més curts i poc 
més amples, ja que les fluctuacions de l’aire dispersen les partícules de 
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gas en totes direccions, elevant-les a alçades més altes, i que per tant, no 
provoquen conseqüències en les persones, ja que no està a l’abast de la 
inhalació.   

• Quan més petit sigui el temps d’emissió contínua menors seran les 
conseqüències, l’emissió no assolirà tanta distància.  

D’aquí el fet d’afirmar que una resistència al foc de l’estructura de 30 
minuts, provocarà menys conseqüències que una resistència de 60 minuts, 
pel fet que quan l’estructura col�lapsa, es crea una columna de fum, que 
s’eleva a una distància a la que les conseqüències no afecten directament 
sobre les persones, ja que l’emissió no es produeix a l’alçada d’aquestes.  

• De l’estudi realitzat, la variant que provoca emissions a més distància, 
provocant un risc més elevat, i un nombre de morts més elevat, és la 
definida amb estabilitat atmosfèrica F a un temps d’emissió de 60 minuts.  

• De l’estudi realitzat, la variant que provoca menys emissions i l’abast de 
les conseqüències en metres és més reduït, és la definida amb estabilitat 
atmosfèrica B a un temps d’emissió de 30 minuts.  

• El risc individual per a totes les variants supera els límits d’acceptabilitat 
establerts per l’Ordenança Municipal d’Activitat i d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambientals de Barcelona. Els valors superiors a 10-6 
víctimes/any es troben fóra de l’establiment.  

• El risc social per a totes les variants supera els límits d’acceptabilitat 
establerts per l’Ordenança Municipal d’Activitat i d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambientals de Barcelona. Els valors superiors a 10-6 
víctimes/any es troben fóra de l’establiment. 

• Per a l’estabilitat de classe B, per un temps d’emissió contínua de 30 o de 
60 minuts, els valors de risc social estan confinats en zones deshabitades, 
per tant, no són vulnerables.  

• Per a l’estabilitat de classe F, per un temps d’emissió contínua de 30 o de 
60 minuts, la majoria dels valors de risc social estan confinats en zones 
deshabitades. 

Excepte un valor de risc per a un temps de 30 minuts, que està confinat 
en una zona mínimament vulnerable, el terreny del costat d’un polígon 
industrial; i sis valors per a un temps de 60 minuts, una zona més àmplia.  

Aquests valors podrien ser despreciats, pel fet que la zona no és ben 
clarament vulnerable, ja que és deshabitada; però s’ha considerat 
vulnerable, pel fet d’estar situat al costat d’un polígon industrial, fet que fa 
que hi hagi presència de persones per la zona.  

• La zona d’ubicació és poc vulnerable, segons les condicions atmosfèriques 
donades, i els resultats obtinguts de l’anàlisi quantitatiu del risc. 

• El preu total d’aquest estudi és de 11.895 €, cost que es justifica en el 
Pressupost, que es troba al Volum II. Només s’ha realitzat l’anàlisi dels 
costs, ja que al no haver-hi ingressos, l’estudi no comporta cap benefici 
econòmic.  
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• El pressupost ha centrat gran part de la seva atenció al cost de personal, 
és a dir, a les hores dedicades per a l’elaboració d’aquest projecte.  

6.1.1. Millora de les instal�lacions i reducció del risc 

Les mesures protectores per disminuir el risc que presenten els accidents amb 
escapaments de productes tòxics o inflamables es poden classificar en tres tipus: 

• Mesures protectores destinades a disminuir la freqüència o probabilitat 
d’ocurrència del possible accident. Aquestes mesures, entre les que 
s’inclou el disseny dels equips, que tenen per objectiu augmentar la 
fiabilitat de les instal�lacions.  

• Mesures protectores dirigides a disminuir o mitigar l’abast dels núvols 
quan s’ha produït l’accident. Aquests són sistemes actius que intervenen 
en cas d’escapament del producte.  

• Mesures protectores dirigides a disminuir els efectes i les conseqüències 
dels núvols mitjançant la protecció activa o passiva dels individus que 
poden quedar dins de l’abast del gas tòxic o inflamable.  
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CAPÍTOL 7: 

BIBLIOGRAFIA 

A continuació es mostra la bibliografia consultada per a l’elaboració d’aquest 
projecte, ordenada alfabèticament, es troba la documentació necessitada, les 
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Guía Técnica: Métodos cuantitativos para el análisi de riesgo: 

http://www.proteccioncivil.org/ca/DGPCE/Informacion_y_documentacion/catalogo/carpeta02/c
arpeta22/guiatec/Metodos_cuantitativos/cuant_53.htm 
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