
QUE ÉS EL DOCUMENT ATEX?  

(ATMOSFERES EXPLOSIVES) 

L’empresari d’una instal.lació on es manipulin substàncies inflamables i/o combustibles té la 

obligació d’elaborar i mantenir actualitzat un  document de protecció contra explosions 

(DPCE) en aquelles instal.lacions susceptibles de tenir risc de formació d’atmosferes 

explosives, d’acord amb  la Directiva 1999/92/CE transposada a la legislació espanyola 

mitjançant el RD 681/2003. 

El DPCE, és el document que exigeix el RD 681, sobre les disposicions mínimes per a la 

protecció de la salut i seguretat dels treballadors que es poguessin veure exposats a riscos 

derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. Aquest document ATEX confirmarà  que 

els llocs i els equips  de treball han estat concebuts, utilitzats  i havent fet el manteniment, 

tenint en compte la seguretat i que s’han pres les mesures oportunes per a que la utilització 

dels equips i el treball en les zones ATEX siguin segures. 

En aquest documents s’haurà d’analitzar: 

 .Que les zones que es classifiquin com a ATEX amb conformitat de l’Annexa I del RD 

681 avaluant i determinant els riscos d’explosió. 

 . Que el lloc i els equips de treball, inclosos els sistemes d’alarma, estan  dissenyats i 

s’utilitzen i mantenen tenint en compte la seguretat tal i com indica l’Annexa II del RD 681 

 . Que s’ha adoptat les mesures necessàries, de conformitat amb e Real Decret 

1215/1997, per  que els equips de treball s’utilitzin en condicions segures. 

És important destacar que el document ATEX  ha d’adaptar-se a les condicions operatives 

existents que es presentin en cada cas. Com a part de la documentació preventiva de 

l’empresa ha de complir els requisits generals exigits per la legislació preventiva en quant a la 

seva realització , elaboració, manteniment i revisió, consulta i participació dels treballadors,... a 

més a més d’estar estructurat correctament, ha de resultar de fàcil lectura i permetre una 

comprensió  global. 

Formació necessària. 

La legislació (Directiva 1992/92/CE i RD 681/2003) obliga a mantenir aquests emplaçaments i 

el seu material de forma segura. La legislació no indica que s’entén per “degudament formats”, 

però si que exigeix que els operaris que treballin i que realitzin manteniment en aquestes 

zones ho estiguin. 

Però en el cas d’una accidents o una inspecció, com demostrar que estan formats? 

La legislació ATEX atorga un paper destacat als Organismes Notificats ATEX que estan 

controlats per la Comissió Europea i tenen com a objectiu  Certificar els aparells, elements i 

sistemes de protecció ATEX a partir d’un cert nivell de risc (principalment per aparells elèctrics 

i per zones 0 i 1). 



 

Entre aquests organismes, el INERIS ha desenvolupat el referencial ISMATEX per certificar de 

forma voluntària la capacitació de les persones que intervenen en les zones ATEX. Aquest  

referència es basa en les normes harmonitzades existents, referents tant en el disseny com en 

la inspecció, manteniment i reparació d’equips  i instal·lacions ATEX.  

Quines activitats poden estar afectades per l’ATEX? 

Fabricació de peces de metalls lleugers i tallers de fusteria metàl·lica – El tractament de la 

superfície d’aquestes peces pot generar pols de metall explosiu, especialment en metalls 

lleugers (alumini, Titani, magnesi, etc), 

Tallers de pintura i esmaltat – La nebulosa de polvorització que  es forma en l’esmaltat de 

superfícies  amb pistoles de pintura en cabines de lacat, al igual que els vapors de dissolvents 

alliberats, pot provocar una atmosfera explosiva en contacte amb l’aire. Els pigments 

polvoritzats poden ser molt explosius. 

Reparació de vehicles – Normalment les quantitats de productes inflamables són reduïdes i el 

confinament i la ventilació fan innecessària la classificació. No obstant , amb caràcter general, 

s’ha d’analitzar la possibilitat de formació d’atmosferes explosives si existeixen quantitats 

importants de matèries inflamables. 

Industria química- En la indústria química es transformen i s’utilitzen gasos, líquids i sòlids 

inflamables en multitud de processos. En aquests processos poden formar-se mescles 

explosives. 

.Plantes de producció i manipulació de sofre  

.Zones de treball, manipulació i emmagatzemen  

.Llocs a on es transvasen líquids volàtils inflamables d’un recipient a un altre. 

.Locals de dipòsit de líquids inflamables oberts o que es puguin obrir 

.Sales de bombes o compressors per a gasos o líquids inflamables 

.Instal.lacions on es produeixin, manipulin, emmagatzemin o consumeixin  gasos  inflamables.   

Indústria farmacèutica 

En la producció farmacèutica sovint s’utilitzen alcohols com a dissolvents. També es poden 
utilitzar substàncies solides actives i auxiliars explosives, per exemple lactosa, vitamines, 
paracetamol, etc.  

Indústria de la fusta  

En el treball de peces de fusta es genera pols de fusta que pot formar mescles  explosives 
pols/aire en filtres o en una sitja  

 

 



 

Locals a on s’utilitzin productes químics inflamables 

. Llocs on es transvasen líquids volàtils inflamables  d’un recipient a un altre. 

. Locals amb depòsits de líquids inflamables oberts o que es puguin obrir  

. Sales de bombes o compressors per a gasos o líquids inflamables 

.Instal·lacions on es manipulin, emmagatzemin o consumeixin gasos inflamables. 

 

A QUI LI INTERESSA ISMATEX? 

La formació ismATEX sobre disseny, operacions i manteniment  interessa als departaments 
interns de les empreses amb instal·lacions afectades per ATEX: 

.Responsables de seguretat, prevenció i medi ambient 

.Operaris que treballin en zones classificades ATEX 

.Responsables de manteniment 

.Subcontractistes per instal·lacions 

.Departaments d’enginyeria  

VARIS NIVELLS  

. Nivell 0 – Persona que intervé en ATEX: es tracte de persones que desenvolupen  activitats 
en zones ATEX, però sense intervenir directament sobre els equips sotmesos a reglamentació. 

. Nivell 1 – Agent d’execució: Es tracta de persones que manipulen els equips sotmesos a la 
reglamentació, intervenint en alguna de les fases  de la instal·lació (muntatge, manteniment o 
reparació. Ha d’estar dirigida per una persona autoritzada (nivell 2). EN concret es dirigeix als 
operaris que realitzen les tasques de manteniment en zones ATEX. 

.Nivell 2 – Persona autoritzada: es dirigeix a la persona responsable de la instal·lació i direcció 
dels operaris  (muntatge, manteniment, disseny). Enginyers d’una oficina tècnica, caps d’equip 
de manteniment – seguretat – prevenció  i tot el departament d’enginyeria. 

 

ESEC CENTRE FORMACIÓ  ofereix cursos ATEX  seguint el referencial ISMATEX amb l’examen 
final de capacitació i en cas de superar-lo s’entregarà un certificat INERIS d’aquesta 
capacitació. 

 

 

 


