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(PSM), són obligatoris en empreses 
subjectes a la normativa d’accidents 
greus, però es poden definir volun-
tàriament per a tota la indústria, i no 
només per a les grans empreses quí-
miques, petroquímiques o farmacèuti-
ques. Es tracta d’uns sistemes de gestió 
que es poden implantar en petites em-
preses industrials per tal de millorar i 
tenir-ho tot ben clar i controlat.

FASES D’UN PSM
Les fases per tenir un bon PSM són 
les següents: 
FASE I. Definició dels continguts del 
sistema, la política, els objectius i els 
procediments que cal seguir, especial-
ment els relatius a seguretat industrial 
i anàlisi de riscos. Posar molt d’èmfasi 
en el compliment legal. Són d’interès 
especial la definició de l’organització i 
el repartiment de tasques.
FASE II. Implantació, formació, sen-
sibilització, comunicació i sobretot 
posada en marxa de tots els proce-
diments per veure si l’organització 

És bàsic seguir una metodologia per 
tal d’organitzar totes les gestions 
derivades d’implantar a l’empre-
sa sistemes de seguretat industrial. 
Actualment, gairebé totes les activi-
tats disposen de sistemes de gestió 
de qualitat basats en les normes ISO 
9001, sistemes de gestió mediam-
bientals (ISO 14001) i sistemes de 
gestió de la prevenció de riscos labo-
rals (ISO 45001), que fan que entre 
aquests tres sistemes, i més si estan 
integrats, es pugui dir que hi ha una 
part important de la gestió de la se-
guretat industrial controlada. Però 
no n’hi ha prou amb això, ja que la se-
guretat industrial és alguna cosa més 
que prevenció de riscos laborals.

Els sistemes de gestió de la segu-
retat industrial, també anomenada 
gestió de la seguretat de processos, o 
en anglès Process Safety Management 

incorpora la gestió de la seguretat in-
dustrial a les diferents àrees de l’em-
presa industrial.
FASE III. Seguiment, revisions i audi-
tories del sistema. El sistema ha de 
seguir els objectius fixats i els compli-
ments legals establerts, i no ens po-
dem relaxar. La revisió final per part 
de la direcció és molt important per 
tal que es puguin prendre decisions 
importants en cas de detectar desvia-
cions destacades.

Com es pot veure, no deixen de ser 
unes fases típiques dels sistemes de 
gestió de millora contínua, però amb 
alguns aspectes més específics.   

Totes les activitats de prevenció i protecció de les persones, el medi ambient i els béns davant dels riscos 
derivats de les activitats industrials, es resumeixen en la terminologia seguretat industrial, i és molt important 
poder gestionar aquestes activitats o la seguretat industrial dins d’una organització industrial.

Sistemes de gestió de la seguretat industrial
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HO TOT BEN CONTROLAT
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CONTINGUTS DEL PSM
És molt important saber quin risc cor-
rem derivat del procés industrial i de 
les instal·lacions que tenim. 
Per a això cal fer una molt 
bona anàlisi de riscos o un 
bon diagnòstic de la situació 
actual quant als perills de les 
activitats que duem a terme. Per 
tot això s’ha de fer una identificació i 
avaluació de riscos que poden afectar 
les persones (treballadors o veïns), el 
medi ambient i els béns. No es tracta 
només de fer una avaluació de riscos 
laborals, sinó de conèixer els processos, 
els perills, les proteccions i les mesures 
d’actuació que calen. 

Amb l’anàlisi de riscos fet es pot en-
trar en la primera fase del PSM, que és 
on es defineix tot el sistema. I una de 
les coses més importants que cal fer és 
definir una política de prevenció de se-
guretat industrial, que ha de ser signa-
da per la direcció de l’empresa, que es 
compromet a aportar tots els recursos 
necessaris per implantar el PSM.

Si ho seguim pas a pas, el segon 
punt que cal definir és el capítol d’or-
ganització i de personal vers la segu-
retat industrial.
Organització. Quina estructura tindrà 
la gestió de la seguretat industrial? 
De qui dependrà? Quines responsabi-
litats tindrà? Hi estan tots implicats?  
Personal. Una tasca molt important 
és la identificació dels recursos que 
necessitarem. Afrontar aquest projec-
te sense tenir recursos és estèril. Cal 
saber de què es disposa i què ha de fer 
cada persona. També és important de-
finir recursos econòmics que caldran.
Formació i entrenament. Com forma-
rem el personal encarregat de la ges-
tió de la seguretat industrial i quins 
tallers seran necessaris. És un dels 
aspectes més importants, ja que amb 
una bona formació i sensibilització 
de tot el personal de l’empresa, la in-
tegració de la seguretat industrial en 
el dia a dia és molt més fàcil.
Comunicació i participació del per-
sonal. Com ens comunicarem entre 
els membres de l’organització i amb 
l’exterior? S’han de definir els proto-
cols, les circulars, els canvis de torns, 
els torns de poc nombre de personal, 
etc. Aquest tema, encara que sembli 
el típic procediment de comunicació, 
s’ha de tractar molt bé, atès que és im-
portant que tot el personal pugui dir 

molt important per seguir gaudint 
de les condicions de protecció i pre-
venció de riscos necessàries. És molt 

important tenir clar i diferenciar els 
elements més crítics dels que no són 
tan crítics, ja que els primers són els 
que tenen prioritat màxima en qual-
sevol actuació. En seguretat industrial 
no podem posar al mateix nivell totes 
les activitats, els equips o les instal-
lacions, ja que així estaríem banalit-
zant el risc.
Gestió de compres i contractacions. 
Tot i que és un punt que pot associ-
ar-se més a la qualitat dels productes 
o serveis, o directament al cost que 
tenen, en un PSM fa clara referència 
a l’avaluació dels proveïdors des del 
punt de vista de la seguretat industri-
al; és a dir, cal fer un exercici previ a 
la contractació de certs serveis i/o a 
la compra d’alguns productes que po-
den tenir un impacte al vostre PSM, 
que consisteix, entre altres punts, a 
avaluar si compleixen la normativa 
de seguretat industrial, si els treba-
lladors dels proveïdors que accedi-
ran a les vostres instal·lacions estan 
degudament formats o si els treballs 
que s’hauran de fer comporten nous 
riscos que no es tenien prèviament 
identificats.
Gestió del canvi o “MOC”. És una ter-
minologia que està molt de moda actu-
alment, i que en el cas de la seguretat 
industrial té molta importància, ja que 
cada cop que fem modificacions a la 
nostra planta industrial s’han de vali-
dar, no només per temes de producció 
o d’economia, sinó que també s’han de 
revisar i avaluar les implicacions que 
pot tenir el canvi en la seguretat indus-
trial de la planta. No podem deixar no-
més en mans del departament de pro-
ducció o de compres l’aprovació dels 
canvis de processos per tal de reduir el 
cost final. Els responsables d’implan-
tar el PSM han de validar quines con-
seqüències pot tenir el canvi i donar el 
vistiplau a l’operació.  

Un altre aspecte del PSM és tenir 
molt ben definida la planificació da-
vant de situacions d’emergència amb 
el desenvolupament del pla d’auto-
protecció específic per a l’establiment 
industrial, basant-se en l’anàlisi de 
risc feta al principi i amb els recursos 
dels quals es disposa a l’establiment.  
És imprescindible saber què cal 

el que pensa en temes de seguretat in-
dustrial pel fet que les conseqüències 
de fer una mala gestió de la seguretat 
industrial ens perjudiquen a tots. Per 
tant, cada informació o coneixement 
que es pugui tenir dels processos sem-
pre és benvinguda. No es tracta d’un 
tema exclusiu de la direcció o dels co-
mandaments intermedis.  

El pas següent és el control de l’ex-
plotació dels processos industrials, 
tant els principals com els secundaris 
o auxiliars. Per tant, s’han de definir 
els punts següents:
Compliment legal. Cal tenir clars tots 
els requeriments legals en matèria de 
seguretat industrial que s’apliquen i 
tenir actualitzats les legalitzacions, 
les revisions, les inspeccions, els man-
teniments, etc.  
Seguretat en les operacions. Tots els 
processos industrials han de tenir 
ben definides, dins dels protocols de 
treball o a les instruccions tècniques, 
les instruccions de seguretat que cal 
tenir en compte per tal d’evitar con-
seqüències que afectin tots els impli-
cats, no només els treballadors propis, 
sinó també els treballadors d’altres 
activitats, el medi ambient i els béns 
propis o de tercers. És molt important 
tenir-ho tot molt ben documentat i 
escrit, per tal que no hi hagi possibi-
litat de confusions i malentesos. I so-
bretot fer-los servir.
Pràctiques del treball segur. S’han de 
tenir molt ben definides les condicions 
segures de treball en operacions peri-
òdiques i esporàdiques que comportin 
un risc important, com ara treballs en 
calent, treballs en zones classificades 
ATEX, treballs en espais confinats, etc. 
Qualitat i integritat dels equips i les 
instal·lacions. El manteniment i les 
revisions dels equips de seguretat 
industrial dels processos és un tema 
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fer i de quins recursos es dispo-
sa. Com a pas final de la fase I, s’han de 
definir els objectius anuals fixats i com 
se’n farà el seguiment. S’haurà de defi-
nir també com s’han de presentar els 
resultats a la direcció perquè els revisin.

IMPLANTACIÓ DEL PSM
Com qualsevol sistema de gestió, no no-
més és important tenir-ho tot molt ben 
definit, sinó que ho és encara més te-
nir-lo implantat, és a dir, desenvolupat, 
comunicat, informat i posat en marxa 
a tota l’organització de la societat, atès 
que, com hem dit anteriorment, el 
compromís en la seguretat industrial 
de l’empresa no ha de ser només res-
ponsabilitat de l’equip de seguretat in-
dustrial de la planta, sinó de tothom, des 
del CEO fins a la persona que s’ocupa del 
control d’accessos. Ha d’estar incorpo-
rat a l’ADN o la filosofia de l’empresa, i 
per això són molt importants la partici-
pació, la difusió, l’explicació, la formació 
i els tallers pràctics que s puguin fer per 
saber si està ben definit, si hi falta algu-
na cosa, si es pot millorar, etc. Entre els 
punts més importants que cal revisar si 
estan ben implantats hi ha els següents:
• Actualització de l’anàlisi de risc.
• Organització i personal.
• Control operacional.
•  Implantació i manteniment de 

l’operativitat del PAU.
• Seguiment i mesurament del SGS.
• Recerca d’accidents.
• Auditories internes. No conformitats.
• Revisió per part de la direcció.

ANÀLISI DE RISCOS INDUSTRIALS
Les fases o etapes de qualsevol anàlisi 
de riscos són:
1. Identificació del perill.
2.  Determinació de conseqüències: 

gravetat.
3. Cerca de la freqüència-probabilitat.
4. Avaluació del risc.

Com hem indicat, és molt important 
fer una anàlisi del risc dels processos 
industrials, que cal concretar amb una 
de les diverses metodologies que hi ha, 
en funció de la complexitat del procés 
productiu i de les dades que es necessi-
ten. Hi ha mètodes quantitatius i qua-
litatius, més precisos o menys precisos. 
Entre els mètodes més utilitzats hi ha:
• HAZOP.
• What if?
•  AMFE o anàlisi de les maneres de fallada 

i efectes (failure modes and effects 
analysis).
• Anàlisi preliminar.
• Check list.
•  FTA o anàlisi de l’arbre de fallades (fault 

tree analysis).
•  NTP330 o sistema simplificat 

d’avaluació de riscos d’accident.
• Mètode Mosler.
• Índex DOW d’incendi i explosió.

Tots aquests mètodes analítics tenen el 
mateix esquema d’estudi:
• Definició d’objectius i abast de l’anàlisi.
• Selecció d’un grup de treball.
• Preparació prèvia de l’estudi.
• Execució de l’anàlisi.
• Registre de resultats.

En tots es busca la identificació del pe-
rill, però la identificació pot ser més o 
menys complexa en funció del tipus de 
procés que es faci servir.

La identificació dels perills d’una 
instal·lació consisteix a fer una llista 
dels perills que es preveuen. Els primers 
que cal tenir en compte són tots aquells 
que són obvis, per exemple el risc d’in-
cendi en un emmagatzematge de pro-
ductes inflamables. Si ens cal detectar 
més situacions perilloses, ens hem de 
preguntar, visualitzar, imaginar, etc., 
situacions anòmales de la instal·lació, 
situacions de fora del que és habitual, 
situacions d’aturada i represa, etc.

Les tècniques d’identificació de ris-
cos ens obliguen a analitzar la instal-
lació de manera sistemàtica responent 
a una sèrie de preguntes establertes. Les 
respostes ens conduiran a la identifica-
ció del risc.

Amb aquests mètodes, doncs, s’iden-
tifiquen els perills de les instal·lacions o 
els processos que hi tenen lloc. Posteri-
orment, si en l’estudi o anàlisi també se 
n’analitzen les conseqüències i les pro-
babilitats, aconseguirem definir el risc 
de la instal·lació o el procés.

Un cop definit el perill, hem de 

decidir fins on volem arribar a mini-
mitzar-lo per protegir les persones, el 
medi ambient i les instal·lacions. De 
vegades els perills es poden eliminar 
de manera econòmica i fàcil, seguint 
la nostra experiència o les normes es-
tablertes, però per contra hi ha situa-
cions de difícil resolució.

La principal diferència de les diver-
ses tècniques que hi ha és la selecció 
del grup de treball i sobretot l’execu-
ció de l’anàlisi. És molt important la 
selecció del grup de treball, que ha 
d’incorporar especialistes dels pro-
cessos interns de l’empresa, operaris 
dels processos ( ja que són els que 
cada dia treballen amb ells) i l’equip 
de manteniment de les instal·lacions, 
entre d’altres. En la majoria dels casos 
és molt important que hi hagi la figura 
del coordinador o mediador per tal de 
portar a terme la metodologia de tre-
ball. El coordinador és una persona 
que coneix perfectament la metodo-
logia de treball però no està obligat a 
conèixer a la perfecció el procés: per 
a això, dins del grup de treball, hi ha 
els especialistes i experts del dia a dia. 
El coordinador farà les preguntes ne-
cessàries per fer reflexionar, pensar 
i definir episodis accidentals que es 
poden produir i farà fluir els coneixe-
ments que tenen els assistents.

Finalment, amb els resultats obtin-
guts, s’obtindrà una llista d’accions 
que es poden fer per tal d’eliminar o 
reduir el risc, disminuint la proba-
bilitat que tingui lloc o rebaixant les 
conseqüències en cas que hi hagi un 
accident.  l

Més informació a: 
www.tandemsl.com




