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Informació general de l'assignatura

Denominació LEGISLACIÓ DE QUÍMICA INDUSTRIAL

Codi 102349

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Química 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

0.4 2.6 3

Nombre de
grups

1 1 1

Coordinació ALBAREDA SOTERAS, XAVIER

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 hores presencial 
90 hores aprenentatge autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà

Distribució de crèdits 3 TEORIA 
3 PRÀCTICA
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALBAREDA SOTERAS, XAVIER xavier.albareda@udl.cat 3

CUADROS DOMÈNECH, ROSA rosa.cuadros@udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Familiaritzar-se amb la lectura, interpretació i compliment de textos legals i normatives.
Conèixer els conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
Practicar la tècnica fonamental en Prevenció de Riscos Laborals: identificació, eliminació, avaluació,
mesures correctores, controls, etc.
Utilitzar les eines de comunicació adequades als objectius.
Presentar en públic el treball realitzat amb les estratègies i els mitjans adequats.
Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treballar en equip.

Competències

Bàsiques:

B01. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la
base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats,
inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B02. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i
posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins la seva àrea d'estudi.

B03. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea
d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B04. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.

B05. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Transversals:

CT1. Desenvolupar una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.

CT2. Desenvolupar el domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.

CT3. Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.

CT4. Aplicar coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

CT5. Aplicar nocions essencials de pensament científic.
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Competències generals:

CG3. Sintetitzar matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories,
i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

CG4. Resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i
transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Química Industrial.

CG5. Realitzar amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres
treballs anàlegs.

CG6. Implementar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CG7. Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

CG8. Aplicar els principis i mètodes de qualitat.

CG10. Treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

CG11. Comprendre i aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial.

Competències específiques:

CE20. Analitzar, dissenyar, simular i optimitzar processos i productes.

CE22. Dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

T0-Presentació curs + aspectes conceptuals previs + entorn/veïnatge/recinte industrial/producte i
maquinària/propietat industrial.

T1- Estructura legislativa elemental.

T2-Normalització / Homologació / Acreditació / Certificació.

T3-Urbanisme bàsic: conceptes fonamentals aplicats a la indústria.

T4-Llicència d’obres industrials. Classificació i procediment.

T5-Llicències ambientals. Classificació i procediment.

T6-RSCIEI + CTE

T7-Accidents greus (vinculat a llicència ambiental).

T8-residus industrials / contaminació de sols

T9-contaminació acústica / contaminació odorífera

T10- Reglamentacions industrials.  Estructura i desglòs: productes i instal·lacions.  Reglaments principals.
Obligacions i responsabilitats.

T-11- Reglament electrotècnic Baixa Tensió – ITC-BT  intensificació ATEX.

T-12- Reglament equips a pressió – ITC-EP.

T13- Reglament emmagatzematge productes químics – MIE-APQ.

T14-Reglaments instal·lacions de combustibles gasosos i instal·lacions petrolieres  ITC-ICG / ITC-MIG / ITC-MI-IP.
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T15-Marcat CE. Matèries primeres i productes fabricats. Lliure circulació. Etiquetatge.  Contingut i responsabilitats.

T16-Seguretat en màquines.  Casuístiques aplicables. Fabricació / adaptació / verificació.

T17-Propietat industrial:  Patents, models d’utilitat, marques.

 

T1. Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

T2. ISO 45000. Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball.

T3. Seguretat en el Treball. Plans d’emergència. Pla d’autoprotecció.

T4. Identificació i avaluació general de riscos. Mesures correctores. Protecció col·lectiva i individual. Senyalització
de seguretat.

T5. Higiene Industrial. Conceptes i objectius.

T6. Agents químics. Agents cancerígens. Normativa. Avaluació i control exposició.

T7. Agents físics. Soroll (RD 286/2006). Ambient tèrmic. Radiacions no ionitzants i ionitzants.

T8. Agents biològics (RD 664/1997).

T9. Ergonomia. Psicosociologia.

T10. Seguretat en indústria química. Accidentabilitat.

T11. Reglament REACH (1907/2006): Registre, autorització i restricció de preparats químics.

T12. Reglament CLP (1272/2008): Classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i les seves mescles.
Etiquetes i fitxes de seguretat.

T13. Transport de mercaderies perilloses. ADR: Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies
perilloses per carretera.

Eixos metodològics de l'assignatura

Teoria en classes de grups grans: Classes expositives per part del professor, amb l’explicació dels
conceptes, els materials i el pla de treball.
Plantejament i resolució de problemes a l’aula.
Es proposaran exercicis de forma individual i autònoma i/o casos pràctics en grup els quals seran avaluats
pel professor.
Projecte Integrador: en el projecte integrador de C3S2 hi participen les assignatures: Anàlisi químic
industrial, Biotecnologia i Legislació Química Industrial. El coordinador del projecte integrador farà el
seguiment de les tasques encomanades en el guió que es facilitarà a l’inici del semestre.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Setmana
(4 hores

presencial)

DIMARTS
(2 hores presencials)

DIJOUS
(2 hores presencials)

METODOLOGIA
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1

T0-Presentació curs + aspectes
conceptuals previs +
entorn/veïnatge/recinte
industrial/producte i maquinària/propietat
industrial.
T1- Estructura legislativa elemental.

Presentació curs
T1. Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals.

Classe magistral
Casos pràctics

2
T2-Normalització / Homologació /
Acreditació / Certificació.

T2. ISO 45000. Sistemes de Gestió de
Seguretat i Salut en el Treball.

Classe magistral
Casos pràctics

3
 

T3-Urbanisme bàsic: conceptes
fonamentals aplicats a la indústria.

T3. Seguretat en el Treball. Plans
d’emergència. Pla d’autoprotecció.

Classe magistral
Casos pràctics

4
 
 

T4-Llicència d’obres industrials.
Classificació i procediment.
T5-Llicències ambientals. Classificació i
procediment.

T4. Identificació i avaluació general de
riscos. Mesures correctores. Protecció
col·lectiva i individual. Senyalització de
seguretat.

Classe magistral
Casos pràctics

 

5
 

T6-RSCIEI + CTE
T7-Accidents greus (vinculat a llicència
ambiental).

T5. Higiene Industrial.
T6. Agents químics. Agents cancerígens.
Normativa. Avaluació i control exposició.

Classe magistral
Casos pràctics

6
 
 

T8-residus industrials / contaminació de
sols
T9-contaminació acústica / contaminació
odorífera
T10- Reglamentacions industrials. 
Estructura i desglòs: productes i
instal·lacions.  Reglaments principals.
Obligacions i responsabilitats.

T7. Agents físics. Soroll (RD 286/2006).
Ambient tèrmic. Radiacions no
ionitzants i ionitzants.

Classe magistral
Casos pràctics

7
 

T-11- Reglament electrotècnic Baixa
Tensió – ITC-BT  intensificació ATEX.

T8. Agents biològics (RD 664/1997).
Classe magistral
Casos pràctics

8
T-12- Reglament equips a pressió – ITC-
EP.

T9. Ergonomia. Psicosociologia.
Classe magistral
Casos pràctics

9 exàmens

10
T13- Reglament emmagatzematge
productes químics – MIE-APQ.

T10. Seguretat en indústria química.
Accidentabilitat.

Classe magistral
Casos pràctics

11
 

T14-Reglaments instal.lacions de
combustibles gasosos i instal.lacions
petrolieres  ITC-ICG / ITC-MIG / ITC-MI-IP.

Visita empresa química
Classe magistral
Casos pràctics

12
T15-Marcat CE. Matèries primeres i
productes fabricats. Lliure circulació.
Etiquetatge.  Contingut i responsabilitats.

T11. Reglament REACH (1907/2006):
Registre, autorització i restricció de
preparats químics.

Classe magistral
Casos pràctics

13
 

T16-Seguretat en màquines. 
Casuístiques aplicables. Fabricació /
adaptació / verificació.

T12. Reglament CLP (1272/2008):
Classificació, etiquetatge i envasat de
substàncies i les seves mescles.
Etiquetes i fitxes de seguretat.

Classe magistral
Casos pràctics

14
T17-Propietat industrial:  Patents, models
d’utilitat, marques.

T13. Transport de mercaderies
perilloses. ADR: Acord Europeu sobre
transport internacional de mercaderies
perilloses per carretera.

Classe magistral
Casos pràctics

15 exàmens
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Sistema d'avaluació

Durant el curs tindrà lloc una avaluació continuada de l'assignatura (assistència obligatoria 90%). I pels que no
segueixin l'avaluació continuada s'acolliran al calendari d'exàmens programat.

La qualificació final de l'assignatura segons l'avaluació continuada es calcularà de la següent forma:

Cap dels elements avaluats (exàmens, casos pràctics i exercicis) superarà el 40% de la nota global. 
El projecte integrador suposa un 15% en la nota global de la nota.

Hi haurà recuperació de les parts no superades segons el calendari establert.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Legislació i normativa actualitzada dels diferents continguts de l'assignatura.
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.http://www.insht.es/
Generalitat de Catalunya. Seguretat i salut
laboral.http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/
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