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PREVENCIÓ D’ACCIDENTS

7.1 Dades Generals
L’empresa està afectada per la normativa de mesures de control dels riscos
inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses (1) ?
(1)

SI

NO

Segons Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol (BOE 172, de 20 de juliol de 1999).

En cas afirmatiu:
Ha presentat notificació a l’administració competent?

SI

NO

Ha presentat dictamen d’inspecció per una Entitat d’Inspecció i Control?

SI

NO

Té un pla d’autoprotecció (pla d’emergència interior)?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Es revisa anualment ?

SI

NO

Se’n fan simulacres ?

SI

NO

En cas afirmatiu, amb quina freqüència:

I exercicis ?

SI

NO

En cas afirmatiu, amb quina freqüència:

Aquest Pla preveu les accions a empendre en cas d’un accident
amb repercussions mediambientals

SI

NO

L’empresa està afectada per l’article 9 del Reial Decret 1254/1999 ?

SI

NO

En cas afirmatiu, s’ha presentat:
Informe de seguretat ?

SI

NO

Política de prevenció d’accidents greus ?

SI

NO

Sistema de gestió de seguretat ?

SI

NO

Avaluació per entitat reconeguda ?

SI

NO

Observacions:
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7.2 Incidents i/o accidents, si s’escau.

Any

(1)
(2)

Causa (1)

Substàncies involucrades

Conseqüències (2)

Accions correctores

Accions preventives

Fuites de productes químics, combustibles, incendis, explosions, etc
Indicar si els efectes van afectar l’interior i/o exterior, persones, el medi ambient, béns, etc.

7.3 Equipaments amb un risc potencial d’accident i mesures de seguretat i control

Reactors/equips

(1)
(2)
(3)

Procès/
operació

Sistema de seguretat (1)

Control (2)

Vàlvula de seguretat, disc de ruptura, ….
Tipus de control: temperatura, ph, …. si es fa manualment, automàticament o d’altres.
Indicar si el es tracta de manteniment intern o extern.

Periodicitat del
control

Manteniment
Manteniment
Periodicitat

Registre (S/N)
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7.4 Altres dades
Hi ha tancat perimetral de les instal·lacions ?

SI

NO

Es disposa de sistema de cobertura ràpida de la xarxa de
pluvials en cas d’accidents / vessaments ?

SI

NO

No s’escau

En cas afirmatiu:
Descripció: -

Es realitzen anàlisis de risc dels processos que comporten risc d’accident ?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Empresa que els realitza:

-

Periodicitat :

-

Descripció (1):

-

(1)

Descripció del tipus d’anàlisis

Es realitzen balanços de matèria dels processos que comporten risc d’accident ?

SI

NO

Existeix supervisió i/o registre d’operacions que comportin risc d’accident ?

SI

NO

Es porta a terme el manteniment i control dels tancs?

SI

NO

No s’escau

En cas afirmatiu:
S’han realitzat proves d’estanqüeitat:

SI

NO

En cas afirmatiu, periodicitat :
Periodicitat del manteniment :
Modificacions portades a terme :
-

Data : -

-

Data : -

-

Data : -

Si l’empresa és de gestió de residus,
ha realitzat el dipòsit de la fiança ?

SI

NO

No s’escau

Disposa d’assegurança de responsabilitat civil
derivada de danys al medi ambient ?

SI

NO

No s’escau

En cas afirmatiu, cobertura:

