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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1. ANTECEDENTS DEL TEMA OBJECTE D’ESTUDI 
 
L’educació en valors, si entenem els valors com a pautes o referents que 
orientin el comportament humà envers la transformació social  i envers la 
realització de la persona, tot fent-la més lliure, autònoma i solidària, és una 
resposta del sistema educatiu a les demandes socials actuals,. En aquest 
mateix sentit podem afegir el valor de la seguretat en el treball als altres valors 
que ja es tracten de forma quotidiana i explícita en el sistema educatiu com són 
la salut, la tolerància, etc. 
Dins el currículum de l’etapa de l’Educació Secundària obligatòria, ens trobem 
amb una sèrie d’àrees transversals, enteses com a àrees de coneixement, que 
inclouen diverses parcel·les de la vida de l’alumnat; com l’educació per a la 
convivència, i la pau, l’educació per a la salut o l’educació del consumidor i del 
usuari, l’educació vial, etc. 
Aquestes àrees transversals contribueixen al fet que l’alumne assoleixi valors 
com són la capacitat de decisió (llibertat), la tolerància i tants d’altres, però que 
mai no fan referència explícita a la seguretat en el treball, tant la dels alumnes 
com la dels professors, la qual cosa repercuteix en un cert oblit de la salut 
laboral. 
El concepte de salut i de seguretat  no s’ha aplicat sino recentment a 
professions que són considerades d’alt risc físic, en d’altres professions els 
riscos de les quals quedaven més difosos, s’ha trigat encara mes  a incloure’ls i 
considerar-los com a prioritaris. 
La seguretat, com a sistema de treball, ha estat tractada en un gran nombre de 
textos legals, Notes Tècniques de Prevenció (INSHT), Serveis 
 de Prevenció i Medi Ambient, manuals, separates i bibliografia en general. 
Però tota aquesta informació no serà profitosa si l’actitud individual, en primer 
lloc, i la col·lectiva de cada laboratori desprès, no l’assumeix com a norma de 
conducta pròpia.  
És evident que cada laboratori està sotmès a determinats riscos, uns de tipus 
generals i altres propis de l’activitat que s’hi desenvolupa. 
La  nova matèria preventiva desenvolupada a partir de la entrada en vigor de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, fa necessari un estudi exhaustiu de les 
lleis que ens iafecten en l’actuació i en la situació de les nostres instal·lacions 
en els centres d’ensenyament Secundari. 
En el cas de l’ensenyament de les Ciències Experimentals a Secundària, 
l’activitat docent experimental implica uns riscos que poden afectar la Seguretat 
i la Salut tant dels alumnes com dels professors. 
 
 
1.2. EXPLICACIÓ DEL TEMA 
 
Un laboratori no és un aula en sentit estricte, i la importància d’una correcta 
prevenció dels riscos en l’àmbit docent, implica una adequació correcta de les 
instal·lacions i una informació i formació tant dels docents com de l’alumnat, 
pas previ perquè aquest disposi de la formació bàsica corresponent per a 
assolir els nivells adequats de cultura preventiva. 
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D’aquesta manera els professors podran aconseguir que els Laboratoris de 
Pràctiques de Secundària siguin un lloc especialment important per a la 
formació íntegra dels estudiants, l’adquisició d’uns hàbits de treball i d’una 
actitud adient pel que fa a la prevenció dels riscos i atenció al Medi Ambient, al  
llarg de tota la seva formació en els nostres centres, amb projecció en 
l’ensenyament superior i/o en la seva vida laboral. 
 
L’ensenyament pràctic comporta una actitud responsable de l’alumne, que 
necessita d’una formació complerta en la prevenció i en la conscienciació dels 
riscos que poden presentar-se des del primer moment que entra al laboratori. 
 
Existeixen excel·lents monografies sobre les condicions de seguretat en el 
treball als laboratoris, però totes elles pertanyen a nivells superiors de 
l’ensenyament, per la qual cosa crec que és important de fer una recopilació de 
la normativa en què es contemplin els principals aspectes que poden afectar la 
seguretat en els laboratoris de pràctiques; una normativa adaptada per a la 
seva aplicació als centres d’Ensenyament Secundari. 
 
Aquesta recopilació, degudament ordenada, podria aportar recursos als 
professors de Ciències de la Natura perquè poguessin estructurar un 
currículum de pràctiques, en el qual la selecció dels continguts i la seva 
jerarquització donés prioritat a una educació integral dels alumnes en el 
coneixement de les matèries i en la potenciació dels valors de responsabilitat, 
ordre i respecte al treball tant d’ells mateixos com del grup – classe, tenint cura 
del medi ambient i minimitzant al màxim els riscos. 
 
Ens podríem fer les següents preguntes:  
A l’ensenyament Secundari tenen els professors, coneixement i consciència 
dels riscos que comporten l’execució de les pràctiques, l’adequació i 
inadequació dels laboratoris, el desenvolupament integral i concret de les 
tasques de manteniment, l’emmagatzematge compatible dels reactius i de 
l’eliminació de residus amb el mínim de risc pel medi ambient? 
Es transmetre adequadament als alumnes una informació i formació de com ha 
d’ésser el mètode de treball al laboratori i que la Seguretat en el Treball es un 
valor que s’ha de assumir  i desenvolupar la resta de la seva vida? 
 
 
1.3. OBJECTIUS I RESULTATS PROPOSATS 
 
Si existís falta d’informació, com sembla que es constata amb la realitat en 
alguns casos, fora bo posar en coneixement de tota la comunitat educativa tots 
aquests aspectes. 
 
Per aconseguir-ho es tractarà el problema des de dues vessants diferents, una 
informativa i una altra formativa. 
 
La informativa desenvoluparà els següents aspectes: 
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Com han d’ésser unes instal·lacions correctes, adaptades a les lleis que 
s’estableixen per la ubicació, distribució i disseny dels laboratoris, (en el nostre 
cas laboratoris per a docència a la Secundària). 
 
Quins són els riscos associats a les instal·lacions del laboratori. 
Quins són els riscos que comporten les actuacions al laboratori. 
 
La naturalesa dels productes que es fan servir a les pràctiques i els que es 
guarden al magatzem, que puguin implicar un risc per a la seguretat o la salut i 
el medi ambient.  
 
Quins són els residus generats més freqüents, com classificar-los d’acord amb 
les característiques de perillositat i la seva compatibilitat entre ells. Tipus 
d’envasos i contenidors. 
 
Quin pla logístic es podria dissenyar per tal d’eliminar els productes no 
adequats i els residus contaminats i/o perillosos emmagatzemats als Instituts, 
buscant les empreses gestores per a la recollida i proposar-lo a l’administració  
o donar altres alternatives menys ambicioses. 
 
 
La formativa inclourà una sèrie de propostes i indicacions per saber: 
 
Com poder minimitzar els riscos que comporten les actuacions al laboratori. 
Quines són les alternatives als productes que hem de substituir o eliminar per 
uns altres que no impliquin un risc per a la seguretat o la salut i el medi 
ambient.  
 
Com es poden eliminar o minimitzar els residus generats. 
 
Informar mitjançant materials didàctics propers a l’alumnat, de forma amena i 
assequible, dels riscos associats a les activitats d’actuació al laboratori i la 
prevenció dels mateixos, insistint en la necessitat d’assolir la seguretat  com a 
valor. 
  
 
Els Instituts tenen com a prioritat educar i no tan sols informar. En el moment 
actual els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals s’han de 
treballar simultàniament, incloent-hi valors, actituds i normes intervenint 
“transversalment“. Un dels llocs més adequats per aquests objectius són els 
laboratoris de Ciències ( Física, Química, Geologia i Biologia ). 
 
A fi que l’alumnat aprengui uns continguts bàsics i desenvolupi un mínim de 
capacitats, es considera necessària una “alfabetització científica”.  Per a la 
seva integració social, l’alumne ha d’acostumar-se a treballar individualment, 
però dins una col·lectivitat amb la qual ha de compartir espais i instal·lacions. 
 
Per aquests motius, creiem que és important que tant els professors com el 
alumnes, tinguin un coneixement profund de com han de ser les instal·lacions, 
com han de manipular els estris i aparells, quina ha de ser la seva cura en la 
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manipulació dels reactius i productes, com s’han de mantenir els equipaments, 
els magatzems i de quina forma eliminar o minimitzar els residus per evitar 
provocar incidents i per a tenir cura del Medi Ambient.  
Les aplicacions concretes que tindrà aquest treball en el sistema educatiu es 
poden resumir en tres: 
 

• Primera, la formació continuada i integral dels professors i els alumnes 
en la prevenció de incidents. 

• Segona, com a conseqüència de la primera, prevenir i evitar els 
accidents en el treball als laboratoris, la qual cosa és una fita fonamental  
en l’ensenyament de les Ciències de la Natura i com a conseqüència 
augmentar la Seguretat. 

• Tercera, eliminar els residus i productes perillosos que s’acumulen 
inadequadament als Laboratoris de Ciències dels IES de Catalunya, per 
a qual cosa s’ha fet una proposta a l’Administració  d’un Pla Logístic per 
dur a terme la retirada dels residus i productes esmentats. 
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2. TREBALL DUT A TERME 
 
2.1. PLA DE TREBALL, METODOLOGIA I DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI 
 
Per dur a terme el projecte de la llicència calia actuar en sis camps: 
 
Primer fer una recerca bibliogràfica tant exhaustiva com fos possible de totes 
les normes i lleis que fessin referència a l’estructura dels laboratoris, elements 
d’actuació i protecció. Una vegada feta aquesta recerca adaptar-la a 
Secundària, estructurar-la i redactar-la per poder fer un dossier que servís 
d’informació a tots els professors dels Departaments de Ciències de la Natura. 
 
Segon dur a terme un treball de camp en alguns instituts de Barcelona ciutat 
per conèixer quins són els productes que s’emmagatzemen i és generen a les 
pràctiques als Departaments de Ciències de la Natura  per poder fer un estudi 
d’identificació i classificació dels productes perillosos, caducats o fets malbé, 
per poder saber quin tipus de residus hi ha i es generen. 
 
Una vegada conegudes aquestes dades, fer una proposta d’eliminació de tots 
aquell productes que se ajustin als criteris següents: 
 
En primera instància considerarem imprescindible eliminar els: 
Molt tòxics       T+ 
Explosius         E 
Cancerígens   i mutàgens   Frases de Risc 45/46/47/48/49 
   
En segona instància eliminarem: 

• Tots els que no tinguin etiqueta o la seva identificació és dubtosa, 
considerar-los residus. 

• Tots els considerats com a “perillosos” amb poques o nul·les possibilitats 
d’utilització, considerar-los residus. 

• Els sòlids amb aspecte de mal estat (hidratats, solidificats, etc.), 
considerar-los residus 

• Tots els que estigui previst  no utilitzar, considerar-los residus . 
• Les solucions de concentració ajustada, la qual sigui importat per a la 

seva  utilització, que estiguin caducades, considerar-les com a residus. 
• Els líquids amb bon aspecte (per exemple dissolvents orgànics) i que 

puguin fer-se servir, es poden guardar. 
• Residus nocius que es generen a les pràctiques. 

 
 
Tercer fer una recerca bibliogràfica lo més exhaustiva possible de totes les 
normes i lleis que facin referència a l’emmagatzematge de productes i 
eliminació de residus, ja que si no és fa amb cura i precisió pot afectar 
greument a la seguretat al laboratori tant per part dels alumnes com del 
professorat. Una vegada recollida i adaptada a les possibilitat dels Centres de 
Secundaria, redactar un informe que serveixi d’informació a tots els professors 
dels Departaments de Ciències de la Natura. 
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Quart preparar un Pla Logístic per a la retirada dels residus especials als 
Instituts d’Ensenyament Secundari de Barcelona i si és possible fer-ho 
extensius a tots els IES de Catalunya. 
Una vegada obtinguda tota l’informació que es va considerar necessària, es va 
fer una reunió a l’INSHT1, amb el Dr. Guardino (que me assessora a la 
Llicència), Sr Gadea (tots dos membres de l’INSHT), el Sr Martí de l’empresa 
ECOCAT2 i la autora d’aquesta Llicència. 
 
Se li va proporcionar al Sr Martí, part de les dades obtingudes durant l’execució 
de la Llicencia, les que li eren escaients:  
Capítol 5.-Estudi de camp dels productes que hi ha als laboratoris de 
Secundària, en els que s’ha assignat a cada un dels productes inventariats els 
seus símbols i indicacions de perill i les frases R i S 3així com el seu nombre 
CAS4 corresponent, per poder actualitzar i identificar totes les seves 
característiques segons les normes de la UE. 
Capítol 7.-Actuació amb els productes que es troben més freqüentment als 
laboratoris dels departaments de Ciències a Secundaria  
Capítol 9.- Antecedents del Pla Logístic i informació  sobre el nombre, nom, 
adreça i ubicació dels IES. 
El propòsit d’aquesta reunió era que amb aquesta informació i la seva 
col·laboració es pugés fer un “Pla  Logístic per a la retirada de residus 
especials als IES de Barcelona Ciutat”. 
El fruit d’aquesta conversa va ser document “Pla Logístic per a la retirada de 
residus especials a IES de Barcelona” que se adjunta a l’annex VI   
 
Cinquè Adaptar un Qüestionari de Seguretat  proposat per Hedber i Bussel que 
es troba en la NTP5 número 135 per l’auto avaluació d’estat de seguretat en 
que es troben els Laboratoris de Secundària. 
 
Sisè Donar uns suggeriments didàctics, basats en la meva experiència 
professional, que m’han ajudat a  intentar introduir i inculcar el Valor de la 
Seguretat en els meus alumnes al llarg  de la meva vida com a docent.  
S’ha de procurar implicar  l’alumne en la seva Seguretat tant al Laboratori com 
en altres aspectes de la seva vida. És una tasca del professorat, ajudar els 
nostres alumnes a formar-se com a persones responsables, per que apliquen 
aquests hàbits i aquests valors assolits en la seva etapa discent  en la seva 
vida futura i contribueixin amb la seva preparació en una millora de la Seguritat 
i Salut Laboral. 
 
2.2. RECURSOS UTILITZATS 
 
Una visita intensa a EXPOQUIMIA 6 de dues jornades de duració a on vaig 
recollir una quantitat ingent d’informació tant oral, com escrita (catàlegs 
generals d’instal·lacions de laboratoris, productes, material i elements de  

                                                 
1 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
2 Empresa dedicada a la gestió de residus. 
3 Frases de Risc i de Seguretat. Cap 4. 
4 Chemical Abstracts Service Registry Number. 
5 Nota Tècnica de Prevenció 
6 Fira internacional de Química. 
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protecció individual, llibres,etc.) i un munt d’adreces electròniques i pagines 
Web.  
Recerca bibliogràfica tant en llibres com en el fons d’Internet de la 
legislació,que es refereix a les normes de construcció, característiques dels 
equipaments, normes d’actuació, riscos tant dels laboratoris com dels aparells 
,estris i productes químics que es fan servir o es generen als laboratoris. 
Aquesta recerca s’ha fet en diferents empreses, entitats públiques i privades 
(Universitats, Ministeris, Centres de Recerca,etc.) nacionals i estrangeres. 
Consulta a les webs de: 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo depenent del M.T.A.S. 

Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (UB)  

Servei de Prevenció i Medi Ambient (UAB )  
Prevenció de riscos de la UPC  entre d’altres. 
 
Finalment converses tingudes amb membres de la UAB, INSHT, ARC, 
Departament d’Educació, Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona. IES Maragall, IES Fort Pius, IES Sant Josep, IES sant Andreu, de 
tots els quals he aconseguit informació i ajuda. 
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3. RESULTATS OBTINGUTS 
 
 
3.1. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS ONTINGUTS 
 
Inclourem a continuació un dossier que consta de onze capítols i set Annexes  
amb un total de  226 pàgines. 
 
3.2. ANÀLISI DELS RESULTATS.  
 
En aquest treball es vol posar de manifest la relació que hi ha entre la educació 
en valors en l’Educació Secundària i la Seguretat en el treball com un valor 
educatiu i una norma d’actuació al llarg de tota la vida. 
 
Per aconseguir Seguretat en el treball s’ha de saber on són els perills, com 
evitar-los o eliminar-los, i per altra banda com donar a conèixer als nostres 
alumnes, d’una forma fàcil i distreta tots aquest coneixements. 
 
Si analitzem els resultats crec que hem aconseguit els objectius proposats.  
 
S’ha fet una recerca bibliogràfica tant  exhaustiva com ha estat possible de 
totes les normes i lleis que fan referència a l’estructura dels laboratoris, 
elements d’actuació i protecció, els estris que es fan servir, les característiques 
de tots els productes i substàncies químiques potencialment perillosos o no, 
com emmagatzemar-los segons les normes adients i com eliminar els residus 
tant els generats a les pràctiques com els acumulats al magatzem. Una vegada 
feta aquesta recerca, s’ha adaptat per a Secundària, s’ha estructurat i s’ha 
redactat per poder fer un dossier que servís d’informació a tots els professors 
dels Departaments de Ciències de la Natura. Crec que ha quedat un document 
complet i accessible amb uns bons recursos bibliogràfics, textos legals  i 
adreces  útils d’Internet. 
 
S’ha proposat a la Administració la retirada de residus “perillosos” dels Centres 
de Secundària, desprès de preparar un Pla Logístic basat en:  
Primer, un estudi dels productes que hi ha a alguns centres de Secundària 
suficientment representatius. Segon, l’estudi de quin són els productes 
“perillosos” que podem considerar com a residu i es tenen que eliminar, quals 
es poden substituir i per quins. Tercer, una proposta d’enquesta per a conèixer 
els residus generats anualment a les pràctiques dels laboratoris .dels Instituts 
Quart, un estudi i pressupost adient efectuat per una empresa especialitzada 
(ECOCAT) en la retirada de residus. 
Finalment hem fet uns suggeriments didàctics extrets de la meva experiència a 
les meves classes perquè els meus alumnes aprenguin quines són les maneres 
de treballar al laboratori de manera efectiva i segura. 
 
Crec que en conjunt ha estat una tasca engrescadora que pot ajudar els meus 
companys docents, si es posa al seu abast tota aquesta documentació. 
També crec que per a la Administració pot ser interessant el fet d’escoltar  
l’opinió d’una professora de Física i Química preocupada per la Seguretat als 
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Laboratoris amb una experiència docent que en el proper mes de gener del 
2007 acomplirà els  quaranta anys de serveis. 
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LA SEGURETAT COM A VALOR I NORMA DE TREBALL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. LEGISLACIÓ I NORMES PER A LA UBICACIÓ, DISTRIBUCIÓ I DISSENY 

DELS LABORATORIS.  
 
Es pot definir el laboratori com el local condicionat i proveït dels estris 
necessaris per a realitzar experiments o investigacions científiques o tècniques; 
de física,de química de ciències naturals,etc. amb diferents finalitats: la recerca, 
els controls de qualitat, l’anàlisi i en el nostre cas, la docència. 
El laboratori és un lloc en el que es manipulen productes químics o agents 
biològics que són, o poden ser, segons la seva ubicació o manipulació, 
perillosos, la qual cosa, normalment  presenta un cert  risc, tant per a la salut 
com per al medi ambient. A més a més, les persones que hi “treballen” poden 
ser persones poc professionals, que l’única tasca que hi desenvolupin sigui la 
realització d’algunes pràctiques.  
Per aquest motiu, és fonamental tenir en compte, tant la ubicació, la distribució, 
el disseny i altes moltes circumstàncies que farem esment, per tal d’aconseguir 
un nivell adequat de protecció per tal de minimitzar el risc que presenta un 
laboratori.  
Qualsevol projecte de construcció d’un nou laboratori o reforma d’un de ja 
existent, ha de conjuminar una sèrie d’aspectes que regula la legislació, els 
quals són un mínim de obligat compliment. El projecte addicionalment potser 
també haurà de resoldre uns altres aspectes que la normativa actual no  
contempla. 
Es possible que aquest capítol no tingui un interès immediat pel professorat, ja 
que en la majoria dels casos els professors es troben amb els laboratoris ja 
muntats, pràcticament equipats i en funcionament, però també és possible que 
hagin d’opinar  sobre el muntatge d’un nou laboratori o en la remodelació d’un 
ja existent, per això és convenient que es tinguin uns coneixements sobre la 
legislació i normes per a la ubicació, distribució i disseny dels laboratoris, per la 
qual cosa com s’ha procurat donar la màxima informació possible inclourem 
totes les dades recopilades al efecte en el Annex  
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I 
2. PREVENCIÓ DEL RISC EN ELS EQUIPS I MATERIAL DE 
LABORATORI. 
 
Al laboratori a més a més dels riscs intrínsecs del productes químics que fem 
servir, que comentarem a capítols posteriors i els que tenen el seu origen en 
les instal·lacions si aquestes no són les adequades, les condicions d’idoneïtat 
de les mateixes han estat descrites en el capítol anterior, hi ha també i s’han de 
considerar en una manipulació  no acurada del material del laboratori i dels 
equips existents. 
 

2.1. APARELLS ELÈCTRICS 

 
2.1.1. Frigorífics 

 
És aconsellable no fer servir frigorífics d’ús 
domèstics pels laboratoris. Si no es disposa 
d’un frigorífic específic,no més es poden 
guardar productes inerts. Un altre solució és 
col·locar el aparella tge del termòstat del 
frigorífic d’ús domèstic al exterior del aparell i 
no tenir bombeta en el seu interior per evitar 
que es pugin accidentalment produir guspires 
que provoquessin un incendi amb els 
productes emmagatzemats al seu interior. 

 

 

Riscos: 

- Incendi, explosió o deflagració si es guarden en el seu interior 
productes que poden desprendre vapors inflamables i/o el flascó 
que els conté no està ben tancat (fet que succeeix molt sovint). 

- Explosió  d’algun recipient en el interior del frigorífic, si  hi ha una 
falla de la corrent que pot produir un rescalfament  d’algun 
producte.  

- Un incendi o explosió si hi ha vapor inflamables en el ambient del 
lloc on es troba un frigorífic ubicat al  laboratori. 

 
Per prevenir i reduir els riscos: 

- Utilitzar frigorífics de seguretat augmentada que no disposin 
d’instal·lació elèctrica interior, preferentment, els que estan 
homologats especialment preparats per guardar productes 
inflamables. 

- No guardar recipients oberts o mal tancats al frigorífic. 
- Utilitzar flascons capaços de resistir la sobrepressió interna en el 

cas de rescalfament produït accidentalment. 
- Controlar permanentment la temperatura interior del frigorífic. 
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2.1.2. Banys calents i altres dispositius de calefacció 
 

Riscos:  

- Contacte elèctric degut a l’envelliment del material i les 
connexions.  

- Emissió incontrolada de fums en els banys d’oli. 
- Generació de calor i humitat ambiental en els banys d’aigua. 
- Cremades tèrmiques. 
- Trencament de recipients de vidre amb emissió de vapors. 
- Bolcaments i vessaments de recipients amb productes al seu 

interior amb risc de  producció de vapors i esquitxades.   
 

                                                                        
 
 

Per prevenir i reduir els riscos: 

- No omplir el bany fins dalt de tot. 
- No introduir-hi recipients de vidre ordinari, fer servir sempre vidre 

Pyrex. 
- Assegurar  la seva estabilitat amb l’ajuda de suports. 
- Disposar d’un termòstat per a limitar la temperatura.  
- Fer servir aïllants tèrmics que no continguin amiant.  
- Quant l’ús sigui continuat disposar d’extracció localitzada. 
- Portar a terme un manteniment preventiu amb revisions 

periòdiques.  
 

2.1.3. Estufes 
 

Riscos: 

- Contacte elèctric 
- Sobreescalfament si es produeix 

una  fallada del termòstat. 
- Explosió,incendi i intoxicació si es 

desprenen vapors inflamables a 
dins de la estufa.  

 
 

Per prevenir i reduir els riscos: 

• No fer servir les estufes per a evaporar-hi líquids inflamables. 

• Utilitzar estufes amb sistemes de seguretat de control de temperatures 
(doble termòstat). 

• Efectuar manteniment adequat, vigilant l’envelliment del material   i el 
correcta estat de la presa de terra. 
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2.1.4. Centrifugues  
 

Riscos: 

- Trencament de rotor. 
- Ferides en el cas de contacte amb la 

part giratòria. 
- Explosió per una atmosfera 

inflamable. 
- Les centrifugues manuals són 

perilloses, ja que  encara que les 
velocitats que assoleixen són petites, com tant els 
braços com el rotor no estan protegits, poden donar lloc 
a accidents, si els alumnes les utilitzen amb poca cura. 

 
 

Per prevenir i reduir els riscos: 

- Repartir la càrrega simètricament. 
- La centrífuga ha de disposar d’un mecanisme de 

seguretat que eviti que se engegui si la tapa no és 
ben tancada  i no es obri si el rotor és en moviment. 

- Disposar d’un procediment d’actuació en cas de 
trencaments. 

-  
 

 
2.1.5. Balança, pH-metre i altres aparells com microscopis, agitadors 

etc. 
 

Riscos: 

- Contacte elèctric 
- Cremada tèrmica si hi ha zones calentes. 

 
Per prevenir i reduir els riscos: 

- Instal·lació adequada. 
- Manteniment preventiu eficaç 
- Instruccions d’ús i procediments normalitzats de treball amb les 

condicions de seguretat que comporta cada una de les tècniques. 
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2.1.6. Instal·lacions de raigs làser 
 

En alguns laboratoris de Física de Secundària es fan servir aparells làser per 
algunes pràctiques i experiments. És imprescindible que els professors 
tinguin un bon coneixement tant dels aparells com del seu funcionament per 
a poder realitzar les pràctiques sense riscos tant per ells mateixos com per 
als seus alumnes. 

S’ha de conèixer la categoria en la classificació internacional segon el seu 
risc, la longitud d’ona i la potència o l’energia emesa del làser emprat, així 
com tenir unes normes escrites de seguretat per al laser en els laboratoris. 

 
Els làsers són dispositius que produeixen i amplifiquen un feix de radiació 
electromagnètica de longitud d’ona de 200 nanòmetres i un mil·límetre, com 
a resultat d’una emissió estimulada controlada. 

El feix de radiació obtingut d’aquesta forma, té tres propietats que el 
diferencien de la radiació obtinguda de fonts convencionals. 

 

- És monocromàtic (d’una longitud d’ona concreta). 
- És coherent (totes les ones electromagnètiques coincideixen en 

fase). 
- S’emet en una direcció determinada (amb una petita divergència 

angular, de forma que la dispersió del feix no és significativa 
respecte a la seva longitud).     

 
Existeixen diverses tipus de raigs làser degut als amplis intervals possibles 

de la longitud d’ona, de la potència o de l’energia i de les característiques 
d’emissió (contínua o d’impulsos). Es classifiquen en quatre grups segon el 
seu nivell de perillositat (segons la norma UNE-EN-60825:93), tot 
especificant cada un d’ells els límits d’emissió accessibles (LEA).  

El desenvolupament de nous productes làser, de potències intermèdies, ha 
deixat obsoleta l’antiga classificació, s’han introduït classes intermèdies de 
forma  que fan que apareguin noves categories.  

Donarem un resum  de la classificació làser segon UNE EN 60825-1/A2-
2002. 
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Taula 11 

Resum de la classificació làser 

Classe 1 Són segurs en totes les condicions d’utilització raonablement 
previstes incloent l’ús d’instruments òptics en visió directa. 

Classe 1M Com la classe 1, però no segurs quan es mira a traves 
d’instruments òptics com lupes o binoculars. 

Classe 2 Làsers visibles (400 a 700 nm). Els reflexos d’aversió, inclòs el 
parpelleig natural, protegeixen l’ull encara que s’utilitzin 
instruments òptics. Per a un làser continu, el límit és de 1 mW.  

Classe 2M Com la classe 2, però la visió del feix pot ser perillosa quant 
s’utilitzen instruments òptics. 

Classe 3R Làsers dels quals la visió directe és potencialment perillosa però 
el risc és menor i necessita menys requisits de fabricació i 
mesures de control que la classe 3B. 

Classe 3B La visió directa del feix és sempre perillosa, mentre que la 
reflexió difosa és normalment segura. 

Classe 4 L’exposició directa dels ulls i pell sempre és perillosa i la reflexió 
difosa també. Pot donar lloc a incendis.  

És obligatori que el làser dugui una etiqueta estandaritzada en la que 
s’informi a l’usuari de la seva classificació i dels seus riscos. Amb l’excepció 
dels de Classe 1, els làsers han de portar una certa informació relativa a les 
característiques tècniques, com ara la potència màxima, la durada de la 
pulsació (si té lloc ), les longituds d’ona emeses, el nom i la data de la 
publicació de la Norma en la que es basa la classificació del producte.     

Les etiquetes han de ser llegibles, clarament visibles i estar sempre fixes 
durant  el funcionament, manteniment o ajust del làser.  

La majoria dels làsers que es fan servir als centres de Secundària són de 
relativa baixa potència amb una emissió de llum menys de 1 mW, són làsers 
d’He-Ne que emeten un feix de llum vermella i generalment no emeten 
radiacions perilloses no obstant és important  i indispensable pel professor 
assabentar-se de la classificació del làser que farà servir. 

Per descriure un làser, normalment se cita el medi actiu seguit de la durada 
del pols  i de la potència màxima de sortida o de la seva energia  total/pols. 

Riscos:     

- Danys als ulls. El tipus de lesió produïda varia amb la longitud 
d’ona de la radiació:  

• La radiació visible (400 –700nm) i d’infraroig (700-1400nm) 
poden travessar els diferents teixits que integren l’ull 
(còrnia, humor aquós , cristal·lí, humor vitri)  i arribar a la 
retina, produint una lesió tèrmica o fotoquímica. Degut a 
que la còrnia actua com una lent convergent, quant l’ull 
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estigui focalitzant un feix làser, la lesió es produirà a la 
fòvea o màcula, deteriorant la funció visual, a vegades de 
forma irreversible. Si no s’està focalitzant el feix làser, hi 
haurà una lesió perifèrica a la retina que es detectarà en 
una revisió  oftalmològica. 

• La radiació ultraviolada - A (315-400 nm) és absorbida pel 
cristal·lí i la lesió que pot produir-hi són cataractes. 

• Les radiacions UV-B (280 – 315 nm), UV-C (200- 280   nm), 
IR-B (1.4 a 3.0 µm) i (3.0 µm a 1 mm), són detingudes i 
absorbides per la còrnia, produint respectivament 
fotoqueratitis (UV) o cremada a la còrnia.    

 
- Danys a la pell. En el cas de la pell, la profunditat de penetració 

d’un feix làser variarà també amb la longitud d’ona, però la reacció 
normal serà una cremada més o menys profunda que dependrà del 
temps d’exposició al làser, que amb el temps pot regenerar-se.  

 
Per prevenir i reduir els riscos: 

- Evitar la visió directa del feix. Inculcar als alumnes que mai han de 
mirar directament al feix làser, com no s’ha de mirar tampoc 
directament al Sol, ni a les làmpades d’arc. 

- Protegir els ull amb ulleres adequades, no totes les ulleres 
protegeixen de totes les longituds d’ona. 

- No  interposar cap part del cos em la trajectòria del feix. 
- Conèixer la trajectòria del feix i deixar-la neta d’objectes aliens a la 

pràctica. S’hauria de fixar la posició de tots els components òptics 
en relació al làser abans que el feix es propagui, per tal d’assegurar 
que el camí del feix no canviï d’una manera descontrolada. 

- Evitar superfícies polides al voltant del camí del feix. Per excloure 
qualsevol incident, l’equip de demostració, com ara les barres de 
suport, superfícies del banc, eines d’ajustament, s’haurien de pintar 
o tractar per tal que tinguin la superfície mate, per tal que no 
reflecteixi. 

- Preparar i provar les demostracions abans de fer-la amb els 
alumnes, s’han de trobar totes les reflexions no desitjades i s’han 
d’eliminar o bloquejar. Tots els feixos làser haurien d’acabar en un 
material que no reflecteixi, que absorbeixi la llum i que no sigui 
inflamable. 

- Desviar el feix en un pla vertical en demostracions complexes. En 
experiències normals el camí del feix làser ha d’estar en un pla 
horitzontal a un nivell inferior o superior al del ulls dels observadors. 

- Fixar rígidament les lents divergents al làser, sobretot quan s’utilitza 
per il·luminar superfícies grans.  

- Controlar el làser per què no pugui ser utilitzat per persones alienes, 
cal treure la clau, per evitar usos no autoritzats. 

- Mantenir l’àrea d’experimentació ben il·luminada, ja que una gran 
il·luminació fa que la pupil·la de l’ull es contregui i redueixi la 
quantitat de llum que pot afectar accidentalment a la retina a 
d’utilitzar-ne el làser.  

- Seguretat elèctrica amb els làsers, ja que empren voltatges alts. 
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2.2. ALTRES TIPUS D’APARELLS 

 
2.2.1. Banys freds. 

 
Normalment, els contactes puntuals  i poc intensos amb el líquid 
refrigerant no produeixen danys ja que l’evaporació és instantània, però 
un contacte prolongat  pot ser perillós. 

Riscos: 

- Cremades per fred. 
- Despreniments de vapors. 
 
- En el cas que es facin servir per a control de reaccions 

exotèrmiques, qualsevol incident que anul·li la seva funció pot 
generar un incendi, una explosió o l’emissió de substàncies 
tòxiques  a l’ambient. 

 
Per prevenir i reduir els riscos: 

- No introduir les mans sense guants protectors dins del bany fred. 
- Manipular la neu carbònica amb pinces  i guants tèrmics. 
- Introduir els recipients en el bany fred lentament amb el fi d’evitar 

una ebullició brusca del líquid refrigerant. 
- Fer servir els banys d’acetona i neu carbònica preferiblement dins 

la vitrina. 
 

 

2.2.2. Material de vidre 

 

El material de vidre és el que majoritàriament fem servir en el treball del 
laboratori ja que presenta una sèrie d’avantatges com ara transparència, 
senzillesa i facilitat en la preparació de muntatge. Presenta la propietat de 
ser fàcilment modelable per escalfament, tot permetent la fabricació de 
peces a mida. Un inconvenient és la seva fragilitat que dóna lloc a una sèrie 
de riscos associats a la seva manipulació.   

 

Riscos: 

• Tall o ferides com a conseqüència  d’obrir ampolles segellades, flascons 
amb tap esmerilat, claus de pas, connectors etc., que s’hagin obturat. 

• Tall o ferides produïdes per ruptura del material de vidre degut a la seva 
fragilitat mecànica, tèrmica, canvis sobtats de temperatura o de pressió 
interna. 

• Explosió, implosió o incendi per ruptura del material de vidre en operacions 
realitzades  al buit o a pressió. 
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Per prevenir i reduir els riscos: 

- Examinar  com està el material abans de fer-lo servir i no utilitzar-lo si 
presenta el més petit defecte. 

- No utilitzar el material que tingui algun cop fort, encara que no es vegi 
cap esquerda. 

- Vigilar especialment el rentat a mà. És possible que alguna vegada 
es trenqui. Si és possible, emprar guants de goma antilliscants durant 
aquesta operació. 

- Efectuar amb cura els muntatges, per qualsevol operació  
(destil·lacions ambientals o al buit, refluxos, reaccions d’addició i 
agitació, endotèrmiques  i exotèrmiques, etc.) procurant que no 
quedin tensionats, usant suports i agafadors adequats i fixant bé 
totes les peces. 

- Quan es col·loquen o es treuen tubs de goma en peces de vidre, cal 
utilitzar sempre draps per a protegir-se les mans i els canells. 

- No escalfar directament el vidre a la flama, interposant un material 
capaç de difondre la calor per exemple una reixeta metàl·lica.  

- Introduir lentament els  matrassos de vidre en els banys calents. 
- Evitar que les peces quedin travades col·locant-t’hi una fina capa de 

greix entre les superfícies de vidre i fent servir, en la mesura del 
possible, taps de plàstic. 

- Per destravar les peces s’han de fer servir guants gruixuts i protecció 
facial. Si el recipient a manipular conté líquid, la seva obertura ha de 
fer-se sobre un contenidor de material compatible, i si es tracta de 
líquids de punt d’ebullició baix (inferior a la temperatura ambient), 
s’ha de refredar el recipient abans de realitzar l’operació. 

 

2.2.2.1. Refrigerants 
 

Els refrigerants funcionen normalment amb circulació d’aigua corrent a 
través  de connexions mitjançant tubs flexibles. 

Riscos: 

- Trencament intern amb entrada d’aigua en el mitjà de reacció que 
pot provocar incendi, explosió o emissió  productes tòxics. 

- Fuita de vapors per interrupció en el subministrament d’aigua. 
- Inundació per desconnexió del tub de goma. 

 
Per prevenir i reduir els riscos: 

- Disposar d’un sistema de seguretat que interromp l’aportació de 
calor en el cas de tallar-se el subministrament de l’aigua. 

- Assegurar-se de que els tubs de goma estan ben subjectes.  
- Renovar els tubs de goma periòdicament. 
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2.2.2.2. Pipetes 
 

Riscos: 

• Contacte o ingestió d’un líquid tòxic o corrosiu. 

• Tallades per trencament de la pipeta. 

 

Per prevenir i reduir els riscos: 

- Prohibit pipetejar amb la boca. 
- Utilitzar bombes d’aspiració manual de cautxú o 

cremallera que s’adaptin bé a les pipetes que es fan 
servir. 

- Utilitzar un dispensador automàtic per a alguns casos 
d’aplicacions i reactius. 

 
• Utilitzar  guants impermeables al producte manipulat.  

 

2.2.3. Aparells amb flama 
 

Si es treballa amb flama oberta, es poden generar riscos, que en tot moment, 
als laboratoris  s’han de minimitzar el màxim possible. Ara bé, sempre surt la 
polèmica de que és millor si una instal·lació de gas fixa o petites bombones. 

Els riscos i la prevenció em ambdós  casos són importants. 

 

Riscos: 

- Fuita de gas explosiu i/o tòxic. 
- Caiguda de la bombona 
- Incendi i explosió si en l’ambient proper a la flama hi haguessin gasos 

comburents o combustibles i vapors o productes inflamables. 
- Incendi en la boca d’una bombona d’un gas inflamable. 
- Acumulació de bombones al mateix laboratori.   

 
 

Per prevenir i reduir els riscos: 

- Mantenir els becs Bunsen homologats i amb vàlvula de seguretat que 
permeti interrompre el subministrament de 
gas en cas d’anomalia. Cal collar-los amb 
agafadors a les taules del laboratori, amb 
dispositiu de connexió  ràpida  segons 
norma UNE 60715  i BS 669  per a la 
conducció de gas tant si s’utilitzen gasos 
subministrats a traves d’una instal·lació fixa, 
com directament d’una bombona. 
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- Per encendre el bec Bunsen, fer servir encenedors piezoelèctrics llargs, no 
es faran servir llumins o encenedors de gas.   

- Mantenir les bombones fixes subjectant-les a un suport sòlid.   
- Disposar d’un pla d’actuació per a casos de fuites o incendi en boca de la 

bombona. 
- Tenir un magatzem separat del laboratori per a les bombones de reposició.  
- Suprimir la flama o la substància inflamable, aïllant-les, o garantir  una 

ventilació suficient per a que no arribi mai la concentració de la substància 
al límit inferior d’inflamabilitat. 

- Escalfar els líquids inflamables mitjançant sistemes que treballin a 
temperatures inferiors a l’autoignició, per exemple a bany maria. 

- Manteniment periòdic  i adequat de la instal·lació del gas. 
- Concentrar tots els bec Bunsen en una àrea específica del laboratori. 
 
2.2.4. Armaris de seguretat 

 

Si s’emmagatzemen productes inflamables, cal conèixer les seves propietats i 
els seus perills. Un líquid inflamable és, en general, tot líquid amb un punt 
d’ignició (inflamació) de 55ºC o inferior. La temperatura d’autoignició és la 
temperatura més baixa a la que s’inflama la substància, en presencia de l’aire 
sense font d’ignició  (només en contacte amb l’aire o una superfície calenta). 

L’objectiu principal d’un armari de seguretat és la 
protecció dels productes perillosos emmagatzemats per a 
que en cas d’incendi i durant un temps definit, la 
temperatura interior no augmenti més de 180 C  i 
d’aquesta manera ens permet aconseguir: 

- Evitar explosions que puguin accelerar l’incendiï. 
- Obtenir el temps  suficient per a evacuar al personal. 
- Oferir el temps suficient als cossos d’emergència (bombers) per a 

lluitar contra el foc i evacuar els equips de lluita contra incendi en 
cas de no poder fer front al foc . 

 

Si se supera un increment de temperatura de 180 C, pot començar la 
combustió a d’interior de l’armari. A partir de aquesta temperatura la majoria de 
productes químics han arribat a la seva temperatura d’autoignició i poden 
explotar. 

Segons el contingut de la norma UNE-EN 1363-1, als 5 
minuts de començar el foc la temperatura que s’ha 
aconseguit és de 576ºC, després de 30 minuts, s’han 
aconseguit 842º C i passats 90 minuts les flames tenen 
una temperatura superior als 1000ºC. 

La norma UNE-EN-1 ens especifica les característiques 
dels armaris de seguretat: 

- Armaris d’acer de paret simple o doble sense aïllament addicional. 
No compleixen les especificacions de qualitat indicades, ofereixen 
només una protecció inferior a 3 minuts abans que les parets interiors 
assoleixen els 180ºC. No es consideren de seguretat. 
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- Armaris d’acer de paret doble amb panells especials resistents al foc 
que procedeixi de l’exterior del armari, amb temps de resistència al 
foc de 30 minuts. Aporten una protecció bàsica per al personal i els 
cossos d’emergència. 

- Armaris d’acer de paret doble amb panells especials resistents al foc 
que procedeixi de l’exterior de l’armari, amb temps de resistència al 
foc de 90 minuts. Significa el més alt nivell i per tant, la protecció més 
alta per a les persones i el medi ambient. 

 

El disposar el laboratori o el magatzem, d’armaris de seguretat contra incendis, 
per a  emmagatzemar productes  inflamables, és una mesura de prevenció 
prioritària, ja que en tots els laboratoris, tant de Química com de Biologia, 
existeixen líquids inflamables.  En general, els armaris de seguretat han de 
complir el test de RF-15. (15 minuts). 

 

Riscos: 

• Vapors emesos al lloc de treball. 

• Explosions que puguin accelerar 
l’incendiï.  

• Temps insuficient per a evacuar al 
personal. 

• Temps suficient als cossos  
d’emergència (bombers) per a lluitar 
contra el foc  i evacuar-hi al personal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
3. ELEMENTS D’ACTUACIÓ I PROTECCIÓ 
 
Els laboratoris han de disposar d’unes normes bàsiques de treball que facin 
referència als aspectes organitzatius  relacionats directament amb la política de 
prevenció i protecció de riscos, ja que en ells es manipulen i/o 
s’emmagatzemen compostos inflamables, irritants, corrosius o tòxics que en 
general poden donar lloc a algun incident si no es prenen les mesures 
adequades. 
És fonamental, en primer lloc, el control de les normatives establertes, la qual 
cosa implica un coneixement de les mateixes tant per part de tots els 
professors dels Departaments de Ciències dels Centres de Secundària com per 
part dels alumnes que reben i estudien aquestes matèries. 
En segon lloc, la investigació dels accidents o incidents és una excel·lent eina 
preventiva, ja que la detecció de les causes immediates o llunyanes permeten 
la prevenció de fets semblants. 
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En tercer lloc, les inspeccions de seguretat, realitzades periòdicament per 
personal intern  i extern al laboratori, són útils per a la detecció de factors de 
risc. 
Finalment, la comunicació mitjançant la utilització de mecanismes 
administratius per part del personal del laboratori, dels riscos observats. 
L’organització del laboratori ha de permetre la correcta gestió de la prevenció 
per a assolir la major seguretat possible. Aquesta prevenció ha d’incloure  
diversos aspectes: 
 

• Elements de seguretat general. 
• Equips de protecció individual.  
• Avaluació de riscos 
• Normes generals de treball al laboratori.  

- Organització. 
 
- Normes generals de conducta. 
- Utilització de productes i material. 

• Equips: us, manteniment i revisions. 
• Emmagatzematge de productes i material. 
• Eliminació de residus 
• Actuació en casos d’emergència.   

- Vessaments. 
- Atmosfera contaminada. 
- Incendi 
- Accidents.  

• Pla d’evacuació- emergència- seguretat.  
 
Alguns d’aquests aspectes,(Emmagatzematge de productes i material i 
Eliminació de residus) seran tractats individualment en capítols posteriors de 
forma més pormenoritzadament degut a al seva importància. 
 
 
3.1. ELEMENTS DE SEGURETAT GENERAL 
 
Els laboratoris de Secundària en general i els de Química en particular haurien 
de comptar amb una sèrie de dispositius que es consideren imprescindibles per 
un bon funcionament, aquests elements són: 

• Equips de lluita contra incendis que obligatòriament han d’estar 
ubicats dins del laboratori de pràctiques que són els extintors 
portàtils i les mantes ofegafoc. 

• Vitrina extractora de gasos. 
• Porta de seguretat.  
• Farmaciola. 

 
Als laboratoris que no són de Secundària, sinó de nivells superior, s’ha de 
disposar també de renta ulls i de dutxes de seguretat. 
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3.1.1. Equips de lluita contra incendis 
 
Els petits incendis que poden produir-se als laboratoris de química a 
Secundària, generalment es poden controlar tapant-los amb robes ignífugues o 
draps mulla ts. Si això no fos possible, es poden atacar amb un extintor portàtil, 
que ha d’estar sempre present al laboratori. 

• Extintors 
 
El tipus d’extintor adient depèn de la substància inflamada, si bé els més 
pràctics i universals són els de diòxid de carboni i/o  els de pols polivalent, que 
són eficients per extingir focs de tipus A (fusta, paper, tela, suro, goma...), de 
tipus B (líquids inflamables) i de tipus C (gasos o vapors inflamables). 
En el cas que hi hagi instrumental elèctric i/o electrònic vora el foc, és millor 
emprar extintors de diòxid de carboni ja que altres agents extintors serien 
inadequats, per que en ser conductors podrien produir contactes elèctrics, 

agressions als equips i faria molt dificultosa 
la seva neteja.  
Els focs produïts per metalls reactius 
(magnesi, sodi, potassi, etc.) no es poden 
atacar amb extintors dels tipus esmentats 
anteriorment i menys amb aigua. Hi ha 
extintors especials, però si no es disposa 
d’ells, és millor és cobrir-los amb sorra, 
evacuar la zona de persones i treure els 
productes combustibles. 
No es poden utilitzar extintors inadequats, ja 
que en alguns casos afavoreixen la 

virulència de l’incendi. 
L’etiqueta’t original de l’extintor, que ha de ser clarament visible, indica el 
contingut, el tipus de foc pel que és adequat i la forma d’ús. 
Cal fer revisions periòdiques, trimestrals, pels usuaris (aspecte i ubicació) i 
anuals per d’instal·lador autoritzat. Cada cinc anys cal timbrar-los de nou. 
Els extintors s’han d’ubicar a llocs accessibles i visibles del laboratori, cal tenir 
en compte que des de qualsevol punt del laboratori la distància a un extintor ha 
d’ésser de 15 m com a màxim. 
 

• Mantes ofegafoc 
 
Un altre element per a l’actuació en cas d’incendi al laboratori són les  mantes 
ofegafoc. Les mantes permeten una acció eficaç en el cas de focs petits i sobre 
tot si s’incendien les robes que porten les persones. La utilització de la manta 
pot evitar el desplaçament de la persona encesa la qual cosa ajuda a limitar 
l’efecte i el desenvolupament de les flames. 
Antigament eren d’amiant, però per la seva toxicitat (que hom sap ara que és 
cancerigen) el seu ús està prohibit. Així que actualment, són de fibra de vidre o 
de teixits tractats amb ignifugants. 
N’hi hauria d’haver, com a mínim, una en cada laboratori de pràctiques de 
química en el que es manipulin productes inflamables. 
És imprescindible per a garantir la ràpida utilització de la manta ofegafoc, una 
correcta senyalització de la seva ubicació.  
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3.1.2. Vitrina extractora de gasos. 

 

Pel que fa a la vitrina extractora de 
gasos, es remet al lector a l’apartat “ 
Ventilació, renovació i condicionament 
de l’aire” del capítol “Legislació i 
normes per a la ubicació, distribució i 
disseny dels laboratoris” on es descriu 
extensament el seu funcionament. 

 

És molt importat no utilitzar mai les 
vitrines com zona d’emmagatzematge improvisat de estris de laboratori i 
productes químics. 

 
3.1.3. Porta de seguretat. 
 

Als laboratoris de química ha d’haver dues portes que obrin cap a fora, que 
seran obertes totes dues mentre s’efectuen les pràctiques, però que 
romandran tancades amb clau,sempre que no hi hagi activitat al seu interior. 
En el cas de laboratoris molt petits pot haver-hi no més que una porta. 

3.1.4. Farmaciola 
 

A dins del laboratori (o en una zona adjacent) hi ha d’haver una farmaciola o 
armari de primers auxilis.  
Es important en primer lloc: 

• Tenir una noció de primers auxilis pels accidents més comuns als 
laboratoris de Secundària  

• Conèixer el contingut de la farmaciola i la seva aplicació  
 
Els accidents més comuns són cremades, hemorràgies externes lleus per talls 
amb vidres i lesions oculars per esquitxades. 

Tipus de cremades. Segons el agent causant poden ser:  
- Tèrmiques (calor /fred). 
- Químiques (àcids/àlcalis o bases) 
- Elèctriques. 

Valorar la seva profunditat i rentar i refredar la zona cremada (les 
cremades es consideren lleus si la zona cremada és menor d’un 10% del 
cos). No s’ha de fer: 

- Aplicar ungüents, pomades,cremes o remeis casolans. 
- Utilitzar cotó o esparadrap 
- Trencar les butllofes. 
- Donar aigua a un cremat greu. (fins  un 30% greu, molt greu fins 

un50% i mortals >50% 
 

Talls. Desinfectar la ferida, gasa estèril  i si és gran valoració mèdica. 
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Lesions oculars. Rentar amb aigua un mínim de 20 minuts i valoració 
mèdica.  

 
El contingut de la farmaciola està regulat pel Reial Decret 486/1997, de 14 
d’abril (BOE de 23 d’abril), modificat pel tema de la llei anti-tabac pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.  
 
El contingut bàsic de la farmaciola és el següent:  

- una ampolla d’aigua oxigenada de 250 mL 
- una ampolla d’alcohol etílic del 96 de 250 mL 
- povidona iodada (Betadine, Topionic, etc.) 
- una bossa de cotó fluix de 50 g 
- una capsa d’esparadrap de 5x2,5 cm 
- una capsa de tiretes de 10 unitats 
- pinces 
- tisores 
- tres benes de 5x5 cm 
- tres benes de 5x7 cm 
- dos sobres de gasses de 5 unitats de 20x20 cm 
- aspirines 
- paracetamol 
- guants d’un sol ús 

 
 

                  3.2. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Hi ha vegades que el treball de laboratori presenta unes característiques 
específiques que fa que no sigui possible adoptar unes mesures de protecció  
col·lectives o que aquestes, malgrat tot, puguin resultar insuficients, per la qual 
cosa té una gran importància la utilització d’equips de protecció individual (EPI). 
 
El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de 
protecció individual, defineix els EPI com “qualsevol equip destinat a ser portat 
o subjectat pel treballador per a que el protegeixi d’un o uns quants riscos, que 
pugin amenaçar a la seva seguretat o a la seva salut en el treball, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi” 
 
Aquesta definició exclou entre d’altres equips, la roba de treball comuna, però 
no la que ofereix protecció en front a un risc. Una bata, per exemple, és 
considerada coma  roba de treball, excepte quan  sigui d’anticorrosió o ignifuga, 
ja que en aquest cas ha d’estar certificada enfront a aquest riscos. 
 
El Reial Decret 1407/1992 (BOE 28/12/92) regula la comercialització i la lliure 
circulació intercomunitària dels EPIs. En aquesta legislació s’estableix 
l’obligatorietat de que tot prototip d’EPI sigui sotmès l’examen “CE de tipus”  per 
un organisme de control oficialment reconegut, que garanteixi l’eficàcia de 
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l’equip segon les normes vigents. La marca de conformitat “CE” l’obtenen 
només aquell equips que superin els controls. 
Entre els diferents tipus d’equips de protecció individual, els que més 
freqüentment s’utilitzen al treball del laboratori són els protectors de cara i ulls 
(pantalles i ulleres), protectors de les mans (guants), protecció de les vies 
respiratòries (màscares i mascaretes),  peça de vestir de protecció general 
(bates i davantals) i altres. 
  
 
 Equips de protecció individual 
 

• Protectors dels ulls i de la cara 
• Protectors de la pell (mans) 
• Altres elements de protecció 

3.2.1. Protectors dels ulls i de la cara 
 
Aquest tipus d’equips ofereixen una  protecció als riscos deguts a les 
projeccions de partícules sòlides, projeccions de líquids corrosius o irritants i a 
exposicions a radiacions òptiques (infraroig, ultraviolat, làser).  
 
Es classifiquen en dos grans grups: pantalles i ulleres 
 

• Pantalles 
. 

 

Les pantalles cobreixen tota la cara , no solament 
els ulls. 
Existeixen dos tipus de pantalles, facials  i de 
soldadors, en els laboratoris normalment només es 
fan servir les pantalles facials, que poden ser con 
visors de plàstic, amb teixits aluminitzats o 
reflectants o de malla metàl·lica.  
Si el seu ús està destinat a la protecció en front de 
algun tipus de radiacions, han de estar equipades 
amb visors filtrants de les mateixes. 

 
• Ulleres 

Ja que els ulls són els òrgans  més sensibles de la cara, un accident que els 
afecti pot produir seqüeles greus. Per aquest motiu, ha de ser sempre 
contemplada en el laboratori, la possibilitat de que es produeixin projeccions de 
partícules sòlides o esquitxos de líquids i fins i tot el risc de que puguin tenir lloc 
petites (o grans) explosions. Por aquesta raó, les ulleres de seguretat són un 
element obligatori en tot laboratori. 
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Per que siguin eficaces les ulleres han de combinar 
uns oculars de resistència adequada amb un 
disseny de muntura o uns elements addicionals  
adaptables a ella, que puguin protegir els ulls en 
qualsevol direcció. 
Es fan servir oculars filtrants en totes aquelles  
operacions en les que hi hagi risc  d’exposició a 
radiacions òptiques infraroig, ultraviolat o làser. 
 
Si les ulleres de seguretat es fan servir de forma 
continuada es poden fer graduades. 
Les persones que usen ulleres permanentment han 
de disposar, a més a més, d’unes ulleres de 
seguretat suplementàries amb protecció lateral per a 
la realització d’operacions amb risc. 
Al laboratori està prohibit usar lents de contacte, per 
que en cas d’esquitxades, impedeixen netejar 
correctament els ulls i poden quedar adherides a la 
còrnia. Les ulleres de “vidre orgànic” tampoc són 
admissibles al laboratori. 
 

Considerant el tipus de muntura, les ulleres es poden agrupar en: 
 

• Ulleres de tipus universal. Poden portar protecció addicional. 
• Ulleres de tipus copa o cassoleta. Tanquen cada ull aïlladament. 
Estan constituïdes per dos peces, integrant l’arc portaocular i la 
protecció lateral. També pot ser adaptable a la cara amb un únic ocular. 
• Ulleres integrals. La protecció addicional està inclosa a la mateixa 
muntura. Donen una percepció visual il·limitada (súper-panorama amb 
180º de camp visual). Es poden fer servir conjuntament amb les ulleres 
graduades. 

Si l’operació que es pensa realitzar, presenta un risc important, s’ha 
d’augmentar la protecció, tot desenvolupant-la sota  vitrina. 

  
3.2.2. Protectors de la pell  
 
Guants (mans) 
L’objectiu d’aquests equips és impedir el contacte i la penetració de la calor i de 
les substàncies tòxiques, corrosives o irritants a traves de la pell, especialment 
de les mans que és la part del cos que, generalment, està en contacte amb  
una superfície calenta o amb els productes químics. 
El sistema de prevenció més utilitzat per impedir el contacte dèrmic és fer servir 
guants, això no suposa fatiga ni incomoditat, encara que això últim depèn de 
les operacions manuals que es realitzin. 
Els guants de seguretat es fabriquen en diferents materials  i són de diferents 
tipus, en funció de la tasca ha executar o el producte ha utilitzar. És important 
saber que la utilització de guants no impermeables enfront a un producte 
químic, si hi ha immersió o contacte directe important no tant sols no protegeix 
sinó que incrementa el risc. 
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Considerant el tipus d’ús es poden agrupar en: 

 
- Guants anticalor, confeccionats amb fibra a dos 

cares per a temperatures suportables fins 400Cº 
o 800ºC.     

 
- Guants antifred, confeccionats amb PVC amb 

aïllament tèrmic, que es pot extreure, que elimina 
la transpiració de les mans.  

Bona resistència als productes químics i substàncies càustiques 
                                                          
 
 

- Guants protectors de la calor i vessadures, fabricats en 
silicona adaptable a la mà.  

 
.  

 
 

- Guants antiàcids, confeccionats amb una 
gruixuda capa de Nitril de gran resistència  i 
flexibilitat protegits amb agents bacteriestàtics i 
fungicides per a la higiene i irritació de la pell. 
Són de protecció eficaç contra productes 
químics i dissolvents. 

 
 
 

- Guants de làtex d’un sol ús. 
S’usen per evitar dermatitis. La disminució del sentit 
del tacte que ocasiona l’ús de guants és una 
dificultat quan es realitzen alguns treballs, per la 
qual cosa hi ha casos que es pot justificar la 
utilització de guants d’un gruix menor, encara que 
no siguin els adequats per al producte que es farà 
servir. 

En aquests casos s’haurien de tenir en compte dues actuacions que podrien 
compensar la utilització de guants no apropiats: augmentar la freqüència de 
canvi dels guants o la utilització d’un doble guant. Aquest segon cas, és el més 
freqüent si s’utilitzen   guants de làtex. 
 
Calçat  

 
En el cas dels laboratoris de pràctiques a secundaria, no hi ha una 
especificació legal per a la utilització d’un determinat tipus de calçat, però es 
aconsellable que els alumnes sàpiguen que el calçat al laboratori ha de complir, 
si és possible, les següents condicions: 
 

- Ha de ser còmode, transpirable i tancat, que lligui el peu. 
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- Millor amb sola antilliscant. (Per evitar relliscades si el terra està 
mullat) 

- El taló no serà mai superior a 3 cm. 
 
 
Bata 

 
S’ha de tenir en compte també el possible risc d’impregnació de la roba, que és 
important apaivagar, fent servir bates de cotó, davantals i en general robes de 
treball o protecció adequades al perill que impliqui tota manipulació d’un 
producte químic. En el cas de contacte amb el producte s’ha de procedir al 
rentat immediat de la protecció i, si s’ha impregnat la roba de treball, treure-se-
la tot seguit i rentar-la immediatament. 
 
 
3.2.3. Protecció de les vies respiratòries 

 
 
No farem una exposició molt extensa de la protecció respiratòria, ja que als 
laboratoris de Secundària no es manipulen compostos volàtils d’alta toxicitat, ni 
materials que produeixin polsim o riscos biològics, degut a que una de les 
mesures de prevenció prioritàries a Secundaria és fer servir productes lo més 
innocus possibles. Malgrat això, fora bo que als alumnes de pràctiques, pel que 
fa a la protecció de les vies respiratòries en els laboratoris  se’ls informà de les 
següents mesures: 
 

• No olorar cap producte directament. Hi ha casos que la tècnica ho 
requereix o el professor ho demana. En aquestes circumstàncies s’ha de 
dirigir una petita quantitat de vapor amb la mà cap al nas. 

• Tancar hermèticament els flascons dels reactius. 
• Emmagatzemar adequadament. 
• Treballar en cabines de seguretat quan la tècnica ho requereixi. 
• Quan sigui necessari, fer servir EPI’s que tracten d’impedir que el 

contaminant penetri a l’organisme. 
 

Els Equips de Protecció Individual es poden classificar en equips dependents  i 
independents del medi ambient.  
 
Equips dependents del medi ambient   

 
Són equips que utilitzen l’aire de l’ambient i el purifiquen, és a dir, retenen o 
transformen els contaminats presents en l’aire per a fer-lo respirable.   
Presenten dues parts ben diferenciades l’adaptador facial i el filtre: 
 

• L’adaptador facial té la missió de crear un espai hermèticament tancat al 
voltant de les vies respiratòries, de forma que l’únic accés a elles sigui a 
través del filtre. Les seves propietats són: totalment hermètics, mínima 
resistència al pas de l’aire, màxima visibilitat en les màscares i màxim 
confort d’utilització. 
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• Els filtres tenen la missió de purificar l’aire i d’eliminar la contaminació. 
N’hi ha de tres classes: mecànics, químics  i mixtes. 

- Mecànics: retenen el contaminant, impedeixen el pas mitjançant 
mecanismes físics. Es fan servir per a pols fum o aerosols. 

- Químics: fan la seva missió filtrant mitjançant una substància 
química situada al seu interior que reté el contaminant, adsorbint-
lo o reaccionant amb ell. Els filtres són específics per a una 
substància o grup de substàncies de característiques químiques 
semblants. 

- Mixtes: realitzen combinardament l’acció dels filtres mecànics i 
dels químics. 

-  
La resistència al pas de l’aire es mesura com la pèrdua de carrega, de manera 
que quan més petita és, més còmoda resulta la utilització del filtre. La 
permeabilitat al contaminant es denomina també penetració, que és la quantitat  
de contaminant que pot travessar el filtre. Si considerem la resistència al pas de 
l’aire i la permeabilitat al contaminant, els filtres es classifiquen  en varies 
categories. La millor categoria o classe de filtre és aquell que té la menor 
pèrdua de carrega  i  menor la penetració. 

 
Existeixen diferents tipus d’equips dependents del medi 
ambient:  
 
Màscara. Cobreix la boca, el nas i els ulls. S’ha d’utilitzar 
quan el contaminant és irritant, per tal d’evitar el seu efecte  
sobre la mucosa ocular o en qualsevol cas, que pugui 
penetra-hi a través d’ella. 
 

Mascareta . Cobreix el nas i la boca exclusivament. 
 
 

Mascareta autofiltrant. Cobreixen el nas i la boca 
exclusivament, és un tipus especial de protector 
respiratori que reuneix en un sol cos inseparable  
l’adaptador facial i el filtre. Degut al seu baix pes i poca 
pèrdua de carrega els fa més còmodes que les mascaretes convencionals. 

 
NO es poden fer servir  aquests  tipus d’equips 
quan: 

- L’aire és deficitari amb oxigen.   
- Les concentracions de contaminant són molt 

elevades. 
- Els contaminants són substàncies altament 

tòxiques i/o hi ha el perill de no detectar-les 
per ser inodores. 
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  3.2.4. Altres elements de protecció 

 
És difícil d’establir una llista adequada d’elements de protecció per a cada 
laboratori, ja que aquesta està en funció de les activitats que es realitzen i de la 
seva estructura.  
Hi ha una sèrie d’elements relacionats amb la prevenció de possibles riscos, 
que per el seu baix cost i nul manteniment s’aconsella disposar-ne, ens referim 
a:  
  

- Reactius neutralitzants i absorbents per a controlar petits vessaments. 
- Galledes amb sorra per a ofegar petits incendis amb brases. 
- Petites mantes ofegafocs o draps de cotó mullats per a controlar petits 

incendis a les taules de treball. 
- Aspersors portàtils per al rentat dels ulls en el cas d’esquitxades. 
- Escombra i recollidor per a escombrar el vidres trencats. 
- Serradures. 

 
3.3. AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 
El responsable del laboratori ha de fer l’avaluació inicial dels riscos posant-la al 
dia quan canvien les condicions  de treball i també quant es detecten factors 
que puguin afectar a la salut i/o al medi ambient. Podem considerar alguns 
factors que es poden considerar de risc:  
 

Factors de risc: 

- Disseny no ergonòmic. 
- Falta d’espai. 
- Instal·lacions defectuoses. 
- Fer servir material de laboratori de qualitat dolenta o inadequada. 
- Desconeixement de les característiques de perillositat de les 

substàncies. 
- Fer servir mètodes i procediments de treball intrínsecament 

perillosos. 
- Hàbits de treball dolents. 
- Contaminació ambiental. 

 
Per prevenir i reduir els riscos:  

- Si és possible, considerar els aspectes de seguretat (estructural, 
d’ubicació, disseny i de distribució) en la fase de disseny del 
projecte del laboratori.  

- Disposar de l’espai d’una manera racional, deixant espai suficient 
per una lliure circulació per tot el laboratori i una evacuació ràpida, 
si fos necessària.  

- S’ha de tenir cura de deixar lliure d’obstacles els passadissos del 
laboratori. Aquests han de tenir sempre una amplada mínima d’un 
metre. 

- Treballar amb les portes sense tancar amb clau i tancar-les al 
finalitzar la sessió de pràctiques. 
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- Disposar de portes amb obertura cap a l’exterior i amb sistema 
antipànic (obertura des de l’interior).  

- Equipar el laboratori amb un sistema eficaç de ventilació general, 
localitzada (vitrines) i d’emergència. 

- Fer una bona política de manteniment preventiu, amb revisions 
periòdiques  i reparar amb rapidesa les avaries. 

- Conèixer el funcionament  dels aparells i estris del laboratori. 
- Treballar amb material suficient i adequat a les necessitats i en 

bon estat. 
- Disposar d’informació sobre les característiques de perillositat de 

les substàncies  
- Controlar els residus. 
- Disposar de informació adequada per a realitzar el treball de 

manera segura. 
- Adquirir  i mantenir bones pràctiques de treball. 
 
 

3.4. NORMES GENERALS DE TREBALL AL LABORATORI. 
 
S’han d’establir una sèrie de normes de tipus general tant d’organització com 
de conducta per tal d’evitar incidents i/o accidents, ja que al laboratori es 
manipulen gran nombre i varietat de productes perillosos. 
 
3.4.1. Organització  
 

• La distribució física del laboratori, l’organització dels aparells, materials i 
productes s’ha de tenir molt em compte per aconseguir un bon nivell 
preventiu. 

• Segons el tipus de treball que s’efectuï, s’ha de disposar dels equips de 
protecció individual (EPIs) i dels elements d’actuació i emergència 
adequats als riscos existents. 

• Els desguassos de taules i vitrines s’han de mantenir en bon estat de 
neteja, ja que, si estan obstruïts, s’augmenta el riscs d’accidents. 

• El laboratori ha de mantenir un correcte estat d’ordre i neteja, abans 
durant i desprès de les practiques. Està demostrat que el treball en un 
ambient ordenat i net és més segur. 

• S’han de recollir immediatament tots els vessaments que es produeixin, 
per petits que siguin.  

• Els alumnes han de deixar, al finalitzar les pràctiques, tots els estris al 
seu lloc i les taules perfectament endreçades i netes. 

 
3.4.2. Normes generals de conducta 
 

• Quan es comencen les pràctiques els alumnes han de ser informats 
sobre les normes de treball, pla de seguretat i emergència del laboratori, 
així com de les característiques específiques de perillositat dels 
productes,instal·lacions i operacions d’ús habitual. 

• Els alumnes no poden treballar mai sols al laboratori. 
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• No es pot fumar ni menjar al laboratori. Per a beure, cal fer servir gots o 
ampolles, mai recipients de laboratori. No es col·locaran productes 
químics en recipients de productes alimentaris. 

• S’ha de portar bata, que sigui de cotó (és més transpirable i menys 
inflamable, el teixit de poliester, amb contacte amb àcids forts és 
descompon, quedant adherit a la pell), ben botonada amb clips (és més 
fàcil de treure) i suficientment llarga per una protecció òptima, les 
mànigues cordades i ben ajustades per que no s’enganxin i faciliten l’ús 
de guants de seguretat.  

• Tenir cura de la neteja de la bata (una bata bruta pot ser un focus 
d’al·lèrgia o de contaminació de la pell). 

• Els cabells, si són llargs, cal portar-los recollits.  
• Evitar portar bufandes o mocadors de coll i penjolls.  
• Portar ulleres de seguretat. 
• S’ha d’evitar portar ulleres de contacte. És preferible l’ús d’ulleres de 

seguretat que permetin portar ulleres graduades a sota d’elles. 
• El calçat ha de ser còmode, transpirable i tancat. Un calçat no adequat, 

com les xancletes o els talons elevats, pot provocar caigudes, les 
quals,segons el que un porti a les mans, pot comportar unes 
conseqüències greus. 

• A la taula, que ha de estar sempre neta i endreçada,  no s’hi han de 
dipositar mai objectes personals. 
 

3.4.3. Utilització de productes i material. 
 

• Abans de començar a treballar s’ha de comprovar l’estat dels productes i 
el material, fent servir només els que es troben en perfectes condicions. 

• Els reactius han d’estar degudament etiquetats, s’ha de comprovar que 
l’etiqueta del flascó que s’ha d’utilitzar correspongui al producte que hi 
ha a l’interior. 

• Estar alerta amb els símbols de perillositat dels productes. 
• Etiquetar les solucions preparades i no reutilitzar els envasos per a altres 

productes sense retirar-hi l’etiqueta d’origen. 
• Tenir cura en la manipulació dels productes químics, no tastar mai un 

producte, no tocar-lo amb les mans, no portar-lo a la butxaca. Al 
laboratori s’han de guardar la mínima quantitat de productes, només els 
imprescindibles per l’ús diari. 

• No tornar als recipients d’origen els reactius que no s’han utilitzat. 
(Exemple: Si al finalitzar una valoració resta una mica de valorant a la 
bureta, no tornar-lo al recipient d’origen, tractar-lo com a residu). 

• No pipetejar mai amb la boca, fer servir sempre un sistema de succió. 
• Els tubs d’assaig s’han d’omplir no més de 2 a 3 cm, s’han d’agafar amb 

els dits, mai amb la mà. Quan s’escalfen s’ha de fer de costat i agafats 
amb pinces de fusta. Per guardar-los o traslladar-los, s’han de posar a la 
gradeta, mai a la butxaca.  

• No guardar ni aliments ni begudes als frigorífics destinats a productes 
químics.   

• S’ha de treballar, quan sigui necessari, a les vitrines. 
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• Al finalitzar la tasca o una operació recollir els materials, reactius etc. 
Desar-los al lloc que els pertoca i assegurar-se de la desconnexió dels 
aparells, l’aigua, el gas, el corrent elèctric, etc. 

• La gestió de residus ha d’estar regulada i cal disposar d’un pla específic. 
 
 
3.5. EQUIPS: ÚS, MANTENIMENT I REVISIONS. 

 
• Comprovar periòdicament les instal·lacions del laboratori:  
 

- Connexions elèctriques (procurant evitar connexions múltiples i 
els allargadors). 

- Instal·lació del gas (revisions cada quatre anys, realitzades per un 
instal·lador oficial). Clau de pas general que es tancarà al finalitzat 
la sessió daria. 

- Els desguassos de taules i vitrines han d’estar nets i sense 
obstruccions. 

- Les aixetes d’aigua no han de tenir fuites. Ha d’haver-hi una clau 
general de pas que es tancarà al finalitzat la sessió daria.  

• Comprovar la ventilació general del laboratori, renovació suficient i 
adequades condicions termohigronomètriques. 

• Comprovar periòdicament el bon funcionament del ventilador de les 
vitrines extractores, el compliment dels cabals mínims d’aspiració, la 
velocitat de captació, el seu estat general i assegurar-se que mai 
aquest lloc es converteixi en un magatzem improvisat de estris de 
laboratori i productes químics.  

 
 
3.6. ACTUACIÓ EN CASOS D’EMERGÈNCIA. 
 
Hi ha situacions específiques als laboratoris, per a les quals s’ha de disposar 
d’un pla concret d’actuació, amés a més dels aspectes generals del Pla  
d’Emergència que comentarem més endavant. Aquestes situacions que podem 
considerar compromeses però que no es creu necessari  evacuar  el laboratori 
poden ser:  

 
3.6.1. Vessaments.  

 
En el cas de vessaments o esquitxades s’ha d’actuar-hi ràpidament, tot recollint 
immediatament el producte vessat per a evitar la seva evaporació i els danys 
que pugui fer sobre les instal·lacions. El procediment que s’ha de seguir està en 
funció de les característiques del producte: inflamable, àcid, àlcali, mercuri, etc.,  
i estat d’agregació: sòlid, líquid o gas. 
 
En el cas de vessaments de productes líquids en el laboratori s’ha d’actuar amb 
promptitud per a la seva neutralització, absorció i eliminació. La utilització dels 
equips de protecció individual (EPIs) dependrà de les característiques de 
perillositat del producte vessat. De manera genera,l es recomana la utilització 
de guants, davantal  impermeable al producte  i ulleres de seguretat (que s’han 
de portat sempre) 
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3.6.2. Líquids inflamables 
 
Els vessaments de líquids inflamables s’ha de tractar amb carbó actiu o 
d’altres absorbents específics que es comercialitzin. No es faran servir mai 
serradures, ja que es poden inflamar amb facilitat.  
 
Així per exemple, si es trenques una ampolla d’èter etílic de 500 ml (350 g), i no 
es recollís adequadament, podria donar lloc a unes concentracions ambientals 
d’aquest compost, en un laboratori de 100 m3 que es fa servir com a referència, 
de l’ordre de 1250 ppm ( 3550 mg/m3) superiors al valor  TVL-TWA (400 ppm, 
1210 mg/m3), però no arribaria al LII, fixat  en el 1,9% (19000 ppm). 
 
3.6.3. Àcids  
 
Els vessaments d’un àcid s’han d’absorbir amb la màxima rapidesa ja que, tant 
el contacte directe, com els dels vapors que es generen, poden causar dany a 
les persones, ins tal·lacions i equips. 
Per a la seva neutralització el millor és fer servir els absorbents-neutralitzadors 
que es troben comercialitzats i que fan les dues funcions. En el cas de no 
disposar d’ells, es pot neutralitzar amb hidrogencarbonat de sodi (bicarbonat 
sòdic). Un cop realitzada la neutralització s’esbandirà i es netejarà la superfície 
amb abundant aigua i detergent. 
 
Posarem un altre exemple com referència: un vessament de 20 ml d’àcid 
clorhídric 36% (12 M), pot representar el pas a l’ambient de 8,5 g de HCl, que 
en un laboratori de 100m3 (el que es fa servir com a referència), pot generar 
una concentració ambiental de 85mg/m3. S’ha de tenir en compte que el valor  
TLV-C (sostre) (ACGIH, USA, 1996) per a aquest compost es de 7,5 mg/m3. 
 
 
 
3.6.4. Bases  
 
Es faran servir per a la seva neutralització i absorció els productes específics 
comercialitzats. En el cas de no disposar d’ells, es neutralitzaran amb abundant 
dissolució aquosa a pH lleugerament àcid. Un cop realitzada la neutralització 
s’esbandirà  i es netejarà la superfície amb abundant aigua i detergent. 
  
3.6.5. Altres líquids no inflamables ni tòxics ni corrosius. 
 
Els vessaments  d’altres  líquids no inflamables ni tòxics ni corrosius es poden 
absorbir amb serradures, cal procedir immediatament a la seva eliminació 
segons el procediment específic recomanat per al cas en qüestió o bé tractar-lo 
com a un residu a eliminar segon el pla establert al laboratori. 
 
Mercuri 
 
El cas del mercuri requereix un procediment específic, s’absorbeix amb 
polisulfur de calci, també es comercialitzen amalgamants en forma de petits 
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fregalls, ara bé el més comú al laboratori és el sofre, es recull el vessament i es 
col·loca en un pot que contengui sofre i es tapa hermèticament. Aquet  pot 
quan estigui ple s’eliminarà com a residu. 
Si el mercuri s’ha dipositat en una ranura, es pot intentar segellar-la amb una 
laca fixadora, també és possible recollir-lo mitjançant aspiració amb una pipeta 
de Pasteur, guardant el metall recollit en un recipient tancat, a poder ser 
protegit amb aigua i segellat amb glicerina. 
 
La recuperació del mercuri o la neutralització del vessament és important ja que 
és la forma d’evitar un focus de contaminació permanent, degut a que la divisió 
del mercuri en petites gotes, la possibilitat d’existència de focus de calor 
propers o la incidència de la llum solar augmenta la seva facilitat d’evaporació. 
L’evaporació de 10 mg de mercuri, equivalent a un volum inferior a 1 µl, en un 
laboratori de 100 m3 representaria una concentració ambiental de 0,1 mg/m3 . 
 
 
3.6.6. Altres exemples 

 
A continuació inclourem un quadre on es resumeixen alguns procediments 
d’absorció i neutralització de productes químics i famílies d’ells, que 
freqüentment es troben en els laboratoris de Secundària. 
 
De manera general, prèvia consulta amb la fitxa de dades de seguretat  i si no 
es disposa d’un mètode específic, es recomana l’absorció amb un adsorbent  o 
absorbent de provada eficàcia, carbó actiu, vermiculita, solucions aquoses o 
orgàniques, etc. i a continuació aplicar-li el procediment de destrucció 
recomanat en el capítol d’eliminació de residus.  
Es pot procedir a la seva  neutralització directa en el casos en que existeixen 
garanties de la seva efectivitat, valorant sempre el risc de generació de gasos i 
vapors tòxics o inflamables. 
 
 

Procediments de neutralització i absorció de vessaments de productes 
químics 

 
 

Producte o família Procediment 
Àcids inorgànics  
 

Veure procediment general 

Àcids orgànics 
 

Hidrogencarbonat de sodi (bicarbonat de sodi) 

Àcid fluorhídric 
 

Solució de hidròxid de calci o carbonat de calci 

Aldehids 
 

Solució de bisulfit de sodi en excés 

Aigua oxigenada 
 

Vermiculita en gran excés 

Amines  
 

Bisulfat de sodi, àcid sulfúric diluït (pH=5-6) o  
àcid sulfàmic 

Bases inorgàniques Veure procediment general 
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Bases pirimidíniques 
 

Bisulfat de sodi, àcid sulfúric diluït (pH=5-6) o  
àcid sulfàmic 

Cetones Solució de bisulfit de sodi en excés. Veure procediment 
general d’inflamables 

Compostos orgànics 
de sofre 

Solució de hipoclorit de sodi en gran excés  i aigua 
amb sabó amb hipoclorit de sodi 

Formol 
 

Solució de hipoclorit de sodi 

Halogenurs inorgànics Hidrogencarbonat de sodi (bicarbonat de sodi)  i 
solució de hidròxid sòdic en excés 

Mercuri 
 

Veure procediment específic 

Metalls pesants  i 
derivats en solució 

Formar derivats insolubles o recollir  i precipitar a 
continuació 

 
 
La Vermiculita és un mineral natural a base de silicat d’alumini  i magnesi. La 

seva forma natural és la d’una mica de color terrós i estructura 
laminar, que conté aigua interlàmines. En contacte amb una 
flama, l’aigua s’evapora transformant cada partícula laminar en 
una espècie de bossa en forma de cuc, amb reflexos metàl·lics, 
de color terrós, amb baixa densitat aparent i elevada porositat. 
 

 
3.6.7. Atmosfera contaminada. 
 
És possible que en el decurs d’una sessió de pràctiques es produeixi algun 
incident com la ruptura d’un flascó d’un producte, el vessament del reactiu, fuita 
d’un gas etc. En aquest casos, s’ha de valorar si la contaminació és dèbil o és 
important i tot seguit es dur a terme les següents accions.  
 
En el primer cas: trencament i vessament 
 

• Obrir totes les finestres. 
• Posar en funcionament la vitrina extractora de gasos amb la pantalla 

totalment oberta. 
 
En el segon cas: gas 
 

• Activar el sistema d’emergència. 
• Evacuar als alumnes del local. 
• Tancar els aparells amb flama si el producte contaminant és volàtil e 

inflamable. 
• Obrir totes les finestres. 
• Posar en funcionament la vitrina extractora de gasos. 
• Si la contaminació ha sigut ocasionada per un vessament, absorbir-lo 

amb  el producte adequat per al cas  i guardar-lo en un recipient estanc, 
rentar-lo i esbandir-lo amb aigua corrent, sempre fent servir guants 
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apropiats. Si no es disposa d’absorbent adequat, fer servir paper 
absorbent. 

• Prohibir l’entrada al laboratori fins que la concentració ambiental de la 
substància perillosa en l’atmosfera no representi un risc. 

 
3.6.8. Incendi 
 
El risc d’incendi ha d’estar previst en el pla d’emergència.  
És millor que el laboratori disposi de dues sortides amb portes que 
s’obrin cap en  fora.  
Si s’ha d’evacuar el laboratori, quan aquest finalitzi, les portes 
s’han de tancar si no és que els equips d’intervenció indiquin el 
sentit contrari.  
 
3.6.8.1. Característiques del foc 
 
La combustió és una reacció química produïda per la combinació a gran 
velocitat, de l’oxigen de l’aire amb una substància combustible . 
És important conèixer els elements que formen part d’un foc per tal de saber 
quin tipus de foc és i així poder actuar de manera  correcta  i eficaç. 

 
• Elements combustibles o inflamables: Es consideren matèries 

combustibles totes aquelles que poden generar vapors inflamables. 
• Comburents: Tota mescla de gasos en que existeixi la proporció 

d’oxigen suficient per a que s’iniciï i es desenvolupi en el seu interior la 
combustió. L’aire és la mescla idònia ja que conté un 21% en volum 
d’oxigen. La manca d’aire no permet el desenvolupament del foc. 

• Energia d’activació o focus de calor: Considerem que és la mínima 
energia per iniciar una reacció. Aquesta energia és aportada pel  focus 
de calor, que pot ser d’origen tèrmic, químic, elèctric o mecànic. 

• Reacció en cadena: El procés pel qual progressa la reacció química   en 
el si de la mescla combustible més comburent. 

 
Es produeix el foc si estan presents alhora els tres primers elements, que son 
coneguts com “el triangle del foc”. Si amés a més es propaga en cadena, 
considerarem que ens trobem amb “la piràmide del foc”. 
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          (Triangle  i piràmide de foc (Font: CSCST. Full Informatiu. Seguretat 1) 

 
En l’anàlisi d’un incendi es consideren tres etapes: 

1. Inici o ignició 
2. Propagació 
3. Conseqüències 
 

3.6.8.2. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Les mesures que es poden adoptar per evitar un incendi impliquen dos tipus  
d’actuacions unes de prevenció  i altres de protecció. 
Les de prevenció incideixen en els factors de d’incendi: combustible, 
comburent, energia d’activació i reacció en cadena.  
Un element fonamental de prevenció en els laboratoris de química  i biologia és 
l’emmagatzematge correcte dels productes inflamables  i combustibles  que 
comentarem en un capítol posterior. 
Les tècniques de protecció disminueixen les conseqüències del foc  i poden 
disminuir la propagació  de d’incendi.  

 
• Protecció estructural 

 
Consisteix en dissenyar els elements constructius de l’edifici de tal forma que 
siguin barreres per l’avanç de l’incendi, si es produeix. S’estableixen quan es 
projecta l’edifici. És necessari conèixer la resistència al foc del materials 
emprats en la seva construcció  i decoració. (Totes aquestes idees han sigut 
comentades en el capítol anterior). 
 

• Detecció i alarma 
 
La rapidesa és la característica més important de la detecció d’un foc que pot 
produir un incendi. La rapidesa de detecció humana és baixa però resulta 
eficient durant el dia, principalment en un centre docent, ja que en la majoria 
d’ells no existeixen detectors automàtics. L’alarma és donada per una persona 
que ha vist el foc o els seus efectes com poden ser el fum, calor etc. 
 
3.6.8.3. Extinció 
 
En l’operació d’extinció  podem distingir els mètodes d’extinció dels agents 
extintors: 
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- Mètodes d’extinció . 
 

En l’extinció d’un foc és fonamental l’eliminació d’alguns dels factors que hi 
intervenen tot  emprant diferents mètodes segons l’element que s’elimini: 
 

Mètode Fonament Exemple 
Dispersió  

dilució o desalimentació 
Eliminació o dispersió del 
combustible 

Tancar la clau de pas del gas 

Refredament Eliminar la calor fins arribar a 
una temperatura inferior a la 
d’ignició 

L’aigua és l’agent extintor que 
més calor absorbeix, sempre 
que sigui adient  

Sufocació Impedir que el combustible 
entri en contacte amb l’oxigen 
atmosfèric. 

S’aconsegueix cobrint la 
superfície amb una 
substància incombustible 
(manta ofega focs) o saturant 
l’atmosfera amb un gas inert 
(diòxid de carboni) 

Inhibició Trencar la reacció en cadena  
i impedir que es produeixen 
les reaccions dels gasos 
emesos  i que es produeixen 
flames 

Interposant inhibidors entre 
les partícules de combustible 
que impedeixen la 
transmissió de calor. 

 
 
 
 

 -  Agents extintors  
 
Els agents extintors son substàncies que s’utilitzen per apagar els focs, no 
obstant ha de tenir-se en compte les classes de foc per què hi ha una sèrie de 
normes bàsiques a aplicar pel que fa als aparell extintors que s’han de complir, 
que es troben recollides en les mesures de prevenció.  
A continuació esmentarem de forma exhaustiva, tant les classes de foc com els 
tipus d’extintors. 
 
 
 

Classes de foc: 
 
Tipus A Foc de matèries sòlides (paper, fusta, teixits naturals, etc.) que 

produeixen brases  i cendres.        
Tipus B Foc de líquids o sòlids liquables (cera, olis , alcohol, greixos, 

gasolina, dissolvents en general, etc. ) que no deixen residus. 
Tipus C Foc de gasos combustibles que cremin molt ràpidament (butà, gas 

natural, acetilè, etc. ) 
Tipus D Foc originat per certs productes químics o metalls combustibles 

(sodi, potassi, alumini polvoritzat, liti, titani, etc. ) 
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Classes d’extintors 
  

Agent 
extintor 

                           Classe de foc 

A B C D  
Aigua a raig Bo No No No 

Aigua 
polvoritzada 

Excel·lent No No No 

CO2/ neu 
carbònica 

Acceptable 
per a focs 

petits 

Acceptable 
per a focs 

petits 

No No 

Escuma física Bo Bo 
(no usar amb 

líquids 
solubles amb 

aigua) 

No No 

Pols seca 
normal 

No Bo Bo No 

Pols seca 
polivalent 

Bo Bo Bo No 

Halons Acceptable 
per a focs 

petits 

Acceptable 
per a focs 

petits 

No No 

Específics No No No Bo 
 
 
3.7. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT. 
 
S’ha de disposar al laboratori d’una organització de primers auxilis adequada al 
nombre de persones que l’utilitzen i del risc existent, segons el RD486/97. 
Tothom ha de rebre formació sobre la conducta a seguir en cas d’accident. 
 
3.7.1. Norma general 
 
En lloc ben visible del laboratori, ha de col·locar-se tota d’informació necessària  
per a l’actuació en cas d’accident: que fer, a qui avisar, nombres de telèfon etc.. 
En cas d’accident ha d’activar-se el sistema d’emergència (PAS: Protegir, 
Avisar, Socórrer). 
 
3.7.2. Esquitxades als ulls i sobre la pell  
   
Sense perdre un instant rentar-se amb aigua durant 10 0 15 minuts. Si 
l’esquitxada és als ulls, utilitzar un renta ulls durant 15-20 minuts. No intentar 
neutralitzar i anar al metge amb rapidesa amb l’etiqueta del producte o la fitxa 
de seguretat. 
 
3.7.3. Cremades tèrmiques  
 
Rentar amb abundant aigua freda per a refredar la zona cremada, no treure la 
roba enganxada a la pell, tapar la part cremada amb roba neta. Anar al metge, 
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encara que la superfície afectada i la profunditat siguin petites. Són 
recomanacions específiques en aquets casos: 
 

• No aplicar res a la pell (ni pomada,ni greix, ni desinfectant). 
• No refredar en excés a l’accidentat. 
• No donar ni begudes ni aliments. 
• No trencar les butllofes. 

 
3.7.4. Intoxicació digestiva  
 
Ha de tractar-se en funció del tòxic ingerit, per la qual cosa, cal disposar 
d’informació a partir de l’etiqueta i de la fitxa de dades de seguretat.  La 
actuació inicial ha d’encaminar-se a evitar l’acció directa del tòxic mitjanant la 
seva neutralització o evitar la seva absorció per l’organisme. És molt important 
l’atenció mèdica ràpida. 
En el cas de petites ingestió d’àcid, beure solució de bicarbonat, mentre que es 
recomana ingerir begudes àcides (refrescos de cola) en el cas d’ingestió 
d’àlcalis.   
 
3.8. PLA D’EVACUACIÓ- EMERGÈNCIA- SEGURETAT 

El laboratori ha de tenir de seu propi pla d’emergència o estar inclòs en el de 
l’edifici o lloc en el que es trobi ubicat. Si se tracta del laboratori de un centre 
docent, existeixen normatives específiques sobre el desenvolupament dels 
plans de emergència d’aquests tipus d’edificis. 

El desenvolupament del pla d’emergència porta implícit una política sobre 
protecció d’incendis, evacuació i senyalització continguda en la NBE-CPI/96 i 
anteriors y en los RR DD 485/1997 sobre senyalització i 486/97 sobre llocs de 
treball. També, requereix contemplar l’avaluació del risc, els mitjans de 
protecció existents, un programa d’implantació amb simulacres periòdics per a 
comprovar l’eficàcia del pla, l’organització d’un equip de primera intervenció, 
etc. 

 

 

4. IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 
PERILLOSOS. 
 
Els usuaris de productes químics, en el nostre cas els professors de Ciències 
de Secundària  i els propis alumnes, han de disposar de la informació precisa 
que els permeti conèixer la perillositat i les precaucions que han de prendre a 
l’hora de manipular-los.  
 
El nostre objectiu és posar a disposició de tots els usuaris la informació 
indispensable perquè es puguin escollir els productes que comportin el menor 
risc possible, no tant sols en el moment de la manipulació, sinó també en 
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l’eliminació, l’emmagatzematge així com durant tota la gestió dels residus dels 
productes que s’usin o es generin en un laboratori de Secundària.  
 
Les fonts d’informació de que es disposa més freqüentment són dues:  
l’etiquetatge correcte dels envasos que contenen els productes (normes 
d’etiquetatge) i les fitxes de dades de seguretat de productes químics.(FDS). 
 
En aquest capítol també donarem informació de la classificació dels productes 
químics perillosos, tot mostrant els pictogrames o símbols de perill, així com el 
concepte de fases R i S i el seu llistat. 
 
El principi fonamental per a prevenir riscos durant les pràctiques als laboratoris 
de Ciències de Secundària, és utilitzar els productes més innocus possible tot 
substituint aquells que puguin comportar algun risc greu i en aquells casos 
concrets en que no sigui possible, treballar-hi amb en concentracions molt  
baixes, amb la qual cosa el risc es minimitza.  
   
Tot seguit anotem alguns exemples de processos en els que es fan servir 
productes que caldria eliminar, tot apuntant la causa que ho motiva i suggerint 
un substitut més adient. 
 

4.1.  ALGUNS EXEMPLES DE SUBSTITUCIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 
PERILLOSOS PER A MINIMITZAR RISCOS 

 
Procés Producte Causa Substitut 

Escalfament amb 
reixeta  amb Bec 

Bunsen 
Amiant Cancerigen 

Nou tipus de 
reixetes sense 

amiant 

Calorifugació  amb 
corda de amiant Amiant Cancerigen 

Paper de cel·lulosa, 
sempre que no hi 

hagi flama. 

Determinació de 
densitats 

Solucions de 
metanol 

Tòxic (T),Perill 
d’efectes  molt 

greus irreversibles 

Etanol 
Aigua ensucrada. 

Exemples de líquids 
de diferents 

densitats 

Tetraclorur de 
carboni 

Tòxic (T), 
Cancerigen Oli 

Punts de fusió de 
sòlids 

Naftalina 
punt fusió 75ºC 

Nociu (Xn),  
Perillós per el medi 

ambient (N) 

Àcid esteàric 
punt fusió 69ºC 

Extraccions, com 
dissolvent, etc. Benzè Tòxic (T), 

Cancerigen Ciclohexà 

Mesura de 
temperatures 

Termòmetres de 
mercuri 

Tòxic (T) tòxic per 
inhalació, perill 

efectes 
acumulatius 

Termòmetres amb 
alcohol acolorit, 

Preparació de 
dissolucions als 
primers cursos ESO 

Àcids o bases 
Corrosius (C) els 
alumnes són molt 
inexperts 

NaCl (sal comuna) 

 
Hi ha productes als Departaments de Ciències dels centres de Secundària  que 
és imprescindible que siguin substituïts i/o que siguin eliminats per la qual cosa 
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és fonamental que el professorat tingui un coneixement profund sobre aquest 
tema. 
 
4.2. DEFINICIONS PRÈVIES 
 
Substància química: Qualsevol element o compost tal i com es presenta a la 
natura, a la indústria o al comerç. Exemples: clor, àcid sulfúric, sofre. 
 
Preparats químics: Mescla de dues o més substàncies químiques. Exemples: 
lleixiu, detergents, pintures, medicaments. 
 
Producte químic: Nom genèric que es refereix tant a substàncies com a 
preparats. 
 
4.3. PERILLOSITAT DELS PRODUCTES QUÍMICS. 
 
4.3.1 Categories de perill. 
 
Els productes químics es poden considerar perillosos quan presenten alguna 
de les característiques de perill que s’anoten a continuació i que són funció  de 
les seves propietats: 
 

• Fisicoquímiques (risc d’incendi o explosió) 
• Toxicològiques (efectes sobre la salut) 
• Ecotoxicològiques (efectes sobre el medi ambient) 

 
La classificació dels productes químics en una o varies categories de perill 
s’efectua a partir de dades existents o mitjançant mètodes d’assaig ens els que 
s’apliquen uns criteris determinats per a cada categoria de perill. 
 
Es classifiquen segons les seves propietats fisicoquímiques en: 
 

• Explosius, 
• Comburents 
• Inflamables 

 
El caràcter explosiu o comburent es determina en base a la resposta del 
producte: 
 

• Enfront al xoc, 
• Enfront a la  fricció,  
• A la seva capacitat de produir una reacció exotèrmica no havent-t’hi 

aportació d’energia. 
• A la seva reacció al posar-se en contacte amb substàncies 

combustibles. 
 
Hi ha substàncies, com ara els peròxids orgànics, que sempre són considerats 
com a comburents.  
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L’inflamabilitat dels líquids en els tres graus establerts, depèn del seu punt 
d’inflamació i del seu punt d’ebullició. Pel que fa als gasos, es consideren 
extremadament inflamables quan s’inflamen en contacte amb l’aire, en relació 
als sòlids es consideren inflamables quan poden encendre’s pel sol fet d’estar 
en breu contacte amb una font d’ignició. Finalment, es consideren inflamables 
tots els productes que per reacció amb un altre poden despendre gasos 
inflamables o explosius. 

 
4.3.2 Classificació i exemples de productes químics perillosos en funció 
de les seves propietats. 
 
4.3.2.1 Perillosos per les seves propietats fisicoquímiques. 
 
Explosius        

                  
Són substàncies o preparats químics sòlids, líquids, pastosos o 
gelatinosos que fins i tot en absència d’oxigen atmosfèric, poden 
reaccionar exotèrmicament amb formació ràpida de gasos i que, en 
determinades condicions, exploten. L’elevada temperatura és un dels 

factors que poden provocar la seva explosió. Exemples: l’àcid pícric, el 
perclorat de potassi, alguns èters, etc.   
 
Comburents  

     
Productes químics que en contacte amb d’altres productes, 
particularment els inflamables, produeixen una reacció molt 
exotèrmica. Exemples: L’aire, l’oxigen líquid, nitrits de sodi i potassi, 

permanganat de potassi, peròxid de sodi. En general són els oxiants. 
 
Inflamables    
 

Productes químics combustibles que cremen amb una aportació de 
calor inicial molt baixa i amb una elevada velocitat de front de flama. 
La perillositat, especialment en els líquids, depèn d’una sèrie de 
paràmetres entre els quals destaquen: el punt d’inflamació (Flash 

Point), el punt d’ignició (Autoignition  Point) i el límit d’inflamabilitat. 
 

Punt d’inflamació. Temperatura mínima en graus centígrads i pressió 1 
atmosfera, a la que un producte combustible, en contacte amb l’aire, 
desprèn la quantitat suficient de vapor per a que es produeixi 
d’inflamació de la mescla vapor-aire. Cal l’aportació d’una energia 
d’activació externa. 
 
Punt d’autoignició.o ignició. Temperatura mínima en graus centígrads i 
pressió 1 atmosfera, a la que un producte crema espontàniament en 
contacte amb l’aire sense la necessitat de cap aportació energètica. 
 
Límits inferior i superior d’inflamabilitat. És el marge de 
concentracions d’un vapor en l’aire, expressades en %, dins del qual la 
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mescla vapor-aire és inflamable. Per a una mateixa substància els 
marges poden variar depenent de la pressió, la temperatura i de la 
concentració de gasos inerts presents a la mescla. En la taula següent 
donarem alguns valors dels límits d’inflamabilitat (o explosibilitat) per a 
una sèrie de dissolvents, a coedicions normals, percentatge de volum de 
vapors en aire. 

 
LÍMITS D’INFLAMABILITAT D’ALGUNES SUBSTÀNCIES 

 
Límits d’inflamabilitat Límits d’inflamabilitat Producte 
Inferior Superior 

Producte 
Inferior Superior 

Acetona 2,6 13 Hidrogen  4 75 
Acetilè 2,5 81 Metanol 4 36 

Benzè 1,4 8 2- 
Butanona 

1,8 11,5 

Ciclohexà 1,3 8,3 Sulfur de 
carboni 1,3 50 

Etanol  3,3 19 Toluè 1,3 7 
Èter dietílic 1,9 36 n- Hexà 1,2 7,5 

 
Tenint en compte el  punt d’inflamació i els límits d’inflamabilitat, els productes 
inflamables es classifiquen de la següent manera: 
 
Extremadament inflamables. Les substàncies i preparats líquids que tenen un 
punt d’ignició extremadament baix i les substàncies i preparats gasosos que a 
temperatura i pressió normals siguin inflamables en contacte amb l’aire. Els 
més freqüents són els productes líquids en els que el punt d’inflamació és 
inferior a 0ºC i el punt d’ebullició no supera els 35ºC. Exemple: Èter dietílic. 
 
Fàcilment inflamables. Són considerats productes inflamables aquells que es 
trobin en algun dels següents grups: 
 

Productes que es poden escalfar i fins i tot encendre’s a temperatura 
ambient i sense aportació d’energia. S’inclourien totes aquelles 
substàncies de punt d’ignició inferior a igual a la temperatura ambient. 
Exemples: Magnesi, zinc, alumini, zirconi en pols i també, el fòsfor blanc. 
 
Productes en estat líquid que tinguin un punt d’ignició inferior a 21ºC i 
que continuen cremant-se o consumint-se desprès d’allunyar la font 
d’ignició. Exemples: hidrocarburs i la majoria de dissolvents orgànics. 
 
Productes sòlids que puguin inflamar-se fàcilment per l’acció breu d’una 
font d’ignició i que continuen cremant-se o consumint-se desprès 
d’allunyar la font  d’ignició. Exemples: fòsfor, calci.  
 
Productes que siguin inflamables a l’aire a pressió normal. Exemples: 
Propà, butà, àcid sulfhídric. 
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Productes que en contacte amb l’aigua o amb l’aire humit desprenguin, 
en quantitats perilloses, gasos fàcilment inflamables. Exemples: sodi, 
hidrurs metàl·lics. 

 
Inflamables. Productes químics que el seu punt d’inflamació es trobi en 
l’intèrval d’entre els 21ºC  i els 55ºC. En aquest grup s’inclouen la resta de 
productes químics inflamables no compresos en els apartats anteriors. 
Exemples: pentanol, amoníac, clorbenzè, glicols, etanols, cetones i esters de 
més de 7 àtoms de carboni, àcid acètic, etc. 
 
Combustibles. Són tots els productes químics que poden cremar7ara bé els 
productes que tenen un punt d’inflamació igual o superior a 55ºC són no més 
combustibles i no s’inflamen. Exemples: quitrà 
 
 
4.3.2.2 Perillosos per les seves propietats toxicològiques (efectes sobre la 
salut) 
 
Tòxics   

 
 
Productes químics que poden ocasionar la pèrdua de salut o la 
mort a les persones que es trobin exposades a la seva acció. 
 

La intoxicació pot produir-se per quatre vies possibles de penetració: 
 

Oral. Al laboratori és poc freqüent, ja que normalment la podem associar 
a actes accidentals o per mals hàbits de treball o d’higiene. 
Exemples d’accions incorrectes: Tastar un producte, menjar o beure al 
laboratori, pipetejar amb la boca sense utilitzar un aparell xuclador, etc. 
 
 
Cutània. Intoxicació deguda al contacte directe o indirecte amb 
productes químics. No tots els productes químics poden penetrar per la  
pell, però sí un gran nombre.  
Exemples d’accions incorrectes: tocar directament un producte amb les 
mans, no fer servir l’espàtula, recollir amb les mans productes que s’han 
vessat o caigut accidentalment, etc. 
 
 
Parenteral. Intoxicació per penetració directa del producte dins del cos 
humà degut a ferides, nafres, punxades etc. que hi ha a la pell. 
 Exemples d’accions incorrectes: treballar al laboratori sense protecció 
adequada si es té alguna erosió a la pell, no tenir cura al treballar amb 
material de vidre, no protegir-se les mans si s’ha d’obrir un flascó amb un 
tap esmerilat, etc. 
  
 

                                                 
7 Els productes inflamables són també combustibles. 
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Inhalatòria. De totes les intoxicacions és la més greu i ràpida, ja que 
qualsevol producte en forma de pols, vapor o gas en suspensió a 
l’aire,pot introduir-se al sistema respiratori dels alumnes o professors.  
 
 
Exemples d’accions incorrectes: olorar directament qualsevol producte, 
no fer servir la vitrina extractora de gasos en reaccions en les que es 
produeixen gasos perjudicials per a la salut o per al medi ambient, etc. 

 
Tot basant-se en les dades de toxicitat aguda, toxicitat crònica i en la 
irreversibilitat de l’efecte, els productes es poden classificar com a productes: 
 

1. Molt tòxics 
2. Tòxics 
3. Nocius 

 
Aquestes tres categories de toxicitat s’estableixen en funció de la concentració 
de la dosi letal mitja  en animals d’experimentació (rates o conills) que 
ocasiona la mort del 50% de la mostra, en unes condicions d’assaig prèviament 
establertes. S’expressa en mg de substància tòxica per unitat de pes de 
l’animal d’experimentació (kg). (DL 50).  
 
El terme concentració letal mitja defineix la concentració mínima de producte 
que produeix la mort del 50% d’una mostra de rates (CL50) per a cada via 
d’entrada, després d’una sola exposició pel que fa a la toxicitat aguda  
(Quadre 1) o degut a exposicions repetides o prolongades pel que fa a la 
toxicitat subaguda, subcrònica o crònica (Quadre 2). 
 
L‘extrapolació per avaluar la toxicitat en l’home és orientativa i de fe t, serveix 
per a avaluacions de toxicitat relativa entre substàncies. 
 
Tan mateix, un producte pot ocasionar uns efectes no necessàriament letals tot 
depenent de la dosi (inferior a la letal) i del temps que es rep aquesta dosi. Els 
efectes poden resultar: 

1. molt greus 
2. greus 
3. aguts  
4. crònics 

Quadre 1: Criteris de toxicitat dels productes 
 

CL 50 inhalatòria rata 
mg/l/ 4 inhalatoria hores 

 
Categoria 

productes químics 
Tòxics 

DL 50  oral 
rata 

mg/kg 

DL 50  
cutània 
rata o 
conill 
mg/kg 

Aerosols o 
partícules 

Gasos  i 
vapors 

Molt tòxics =  25 = 50 = 0,25 =0,5 
Tòxics 25 - 200 50 - 400 0,25 - 1 0,5 - 2 
Nocius 200 - 2000 400 - 2000 1 - 5 2 - 20 
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Molt tòxics. Productes que per inhalació, ingestió o penetració 
cutània poden comportar riscos molt greus, aguts, crònics o fins i 
tot, la mort. Exemples: beril·li, compostos de bor, sulfur de 
carboni, cianurs, diòxid de nitrogen, fluor, àcid sulfhídric, 
compostos orgànics de mercuri i plom, bromur de metil, 
tetraclorometà, alguns pesticides, etc. 
 
Tòxics. Productes que per inhalació, ingestió o penetració cutània 
poden comportar riscos greus, aguts, crònics  i fins  i tot la mort. 
Exemples: nitrits, fluorurs, diòxid de sofre, clor, arsènic, amoníac 
anhidra, fenol, cresol, quinona, acrilats, anilina, dinitrotoluè, etc. 
 
Nocius: Productes que per inhalació, ingestió o penetració  
cutània poden comportar riscos de gravetat limitada. Exemples: 
clorats, perclorats, permanganat de potassi, iode, toluè, xilè, 
clorbenzè, ciclohexanol, àcid oxàlic, piridina  i alguns pesticides. 

 
 

Quadre 2: Criteris orientatius d’aplicació de RS 
(exposició prolongada o repetida)(*) 

 
 

Categoria 
Oral rata 
mg/kg/dia 

Pell rata o 
conill 

mg/kg/dia 

Inhalació rata 
mg/l/6hores/dia 

Tòxics R48 = 5 = 10 = 0,025 
Nocius R48 = 50 = 100 = 0,25 

(*)Toxicitat subaguda: 28 dies (valors x 3); Toxicitat subcrònica: 90 dies; Toxicitat crònica: 2 anys . 
 
 
Corrosius.   

 
Productes químics que en contacte amb els teixits vius provoquen la 
seva destrucció. En aquest grup s’hi troben totes aquelles 
substàncies que poden produir reaccions fortament àcides, bàsiques 

o de deshidratació. Exemples: els metalls alcalins, les solucions concentrades 
d’àcids  i àlcalis, els deshidratants i oxidants forts, el brom, etc. 
 
Els efectes corrosius dels àcids i de les bases depenen de les característiques 
pròpies de cadascun i del pH de les seves dissolucions. Per tant, a les 
pràctiques, és adient treballar amb dissolucions el més diluïdes possible, ja que 
les substàncies corrosives a baixes concentracions són menys  irritants. 
 
Podem classificar els efectes corrosius en: DP (destrucció profunda); DS 
(destrucció superficial); IF (irritant fort) i IM (irritant moderat). 
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Efectes corrosius Acidesa decreixent 
pell pulmons 

Àcid perclòric DP IM 
Àcid sulfúric DP DP 
Àcid clorhídric DP DP 
Àcid nítric DP DP 
Àcid fòrmic IF DP 
Àcid acètic IF IF 

 
 

Basicitat 
decreixent 

Efectes corrosius 

Hidròxid de sodi DP 
Hidròxid de 
potassi 

DP 

Hidròxid de amoni DP 
Hidròxid de calci DS 
Dimetilamina IF 
Carbonat de sodi IM 

 
Irritants.     

 
 Productes químics no corrosius que per contacte immediat, 
perllongat o reiterat amb la pell o amb les mucoses poden produir una 
reacció inflamatòria. Es classifiquen en primaris si exerceixen una 

acció irritant de tipus local o en secundaris si exerceixen la seva acció irritant 
de forma local i addicionalment, una acció en tot l’organisme. 
 
L’acció irritant està associada a la solubilitat del producte. Així, quan més 
soluble és en aigua abans es detecta la seva acció irritant ja sigui en la pell o 
cas que sigui volàtil o gasos, en el conducte respiratori superior, mitjà o teixit 
pulmonar. 
Els productes irritants a nivell ocular s’anomenen lacrimògens, no donarem 
exemples d’aquests productes ja que no es fan servir al laboratoris de 
Secundària per raons òbvies. 
 
Els dissolvents orgànics poden ser causants de granellades o cremades 
químiques degut a la seva acció dissolvent de la capa lipídica protectora de la 
pell. 
Classificarem en ordre decreixen de poder irritant els dissolvents d’ús més 
habitual als laboratoris: hidrocarburs saturats, hidrocarburs aromàtics, derivats 
halogenats, alcohols, esters, cetones  i aldehids. 
 
Cal tenir present que als laboratoris de Secundària, tan sols farem servir 
alcohol etílic i sempre amb molta cura.  
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4.3.2.3 Perillosos per les seves propietats ecotoxicològiques 
(efectes sobre el medi ambient) 
 
Perillosos per al medi ambient.  
   

Productes químics que presenten o poden presentar un risc immediat 
o diferit per al medi ambient. S’inclouen en aquest grup substàncies 
que encara que tinguin baixa toxicitat en el laboratori, poden esdevenir 

residus nocius pel fet que la seva transformació en el medi pot augmentar la 
seva perillositat per al propi medi ambient.  
 
Es prendran mesures, si es fan servir aquestes substàncies pel que fa al 
seva eliminació.   
 
En la Directiva 91/325/CEE s’estableixen diferents fases R per a efectes sobre 
el Medi Ambient, alguns dels exemples més notoris són: 
 

R50, R51, R52, R53: Molt tòxic, tòxic i nociu per als organismes 
aquàtics, pot provocar, a llarg termini, efectes negatius en el medi 
ambient aquàtic. 
R45 tòxic per a la flora 
R55 tòxic per a la fauna 
R56 tòxic per als organismes del terra 
R57 tòxic per a les abelles 
R58 pot causar, a llarg termini, efectes negatius per al Medi Ambient 
R59 perillós per a la capa d’ozó.  

 
 
4.3.2.4 Carcinogènics 
Productes químics que per inhalació, ingestió o penetració cutània puden 
produir càncer o un augment de la seva freqüència. Les substàncies 
carcinogèniques es divideixen en tres categories: 
 

Primera categoria.  
Substàncies que són carcinogèniques per a l’esser humà (a partir de 
dades epidemiologies). Es disposa d’elements suficients per a establir 
l’existència d’una relació de causa/efecte entre l’exposició de l’home a 
aquestes substàncies  i l’aparició de càncer. 
 
Segona categoria. (2A) 
Substàncies que són, probablement, carcinogèniques per a l’home. 
S’han fet estudis a llarg termini amb animals.  

 
Tercera categoria. (2B) 
Substàncies que són, possiblement, carcinogèniques per a l’home. Hi ha 
algunes proves procedents d’anàlisi amb animals, però resulten 
insuficients per a incloure-les en la categoria anterior. 
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Des del punt de vista de prevenció laboral, hi ha també uns altres criteris de 
referència que són de l’ACGIH 8 nord-americana que estableixen cinc 
categories, però nosaltres ens centrarem en les directives de la CE. A la 
Directiva 67/548/CEE s’estableixen diferents símbols i frases R per a les 
substàncies carcinogèniques:  
 
Substàncies de primera i de segona categoria (2A) símbol T  ”Tòxic” i les 
fases R45  pot causar càncer i R49 pot causar càncer per inhalació  
Substàncies de tercera categoria (2B) símbol Xn “Nociu”  i fase de risc R40 
possibilitats d’efectes irreversibles. 
 
4.3.2.5 Mutagènics 
Substàncies o preparats que per inhalació, ingestió o penetració cutània puguin 
produir alteracions en el material genètic. No totes les substàncies 
mutagèniques són carcinogèniques. S’agrupen en tres categories igual que els 
cancerígens: 
 

1. Són 
2. Són probablement 
3. Són possiblement 
 

Per la primera  i segona categoria (Són i Són probablement) el símbol és T 
“Tòxic” i la frase de risc es la R46 Pot causar alteracions genètiques 
hereditàries. 
Per a la tercera categoria (Són possiblement) el símbol Xn “Nociu” i la frase 
de risc es la R40 possibilitats d’efectes irreversibles. 
 
4.3.2.6 Tòxics per a la reproducció 
Substàncies que per inhalació, ingestió o penetració cutània puguin afectar la 
reproducció humana, en totes les seves fases, des de la pèrdua de la qualitat 
d’esperma de l’home, fins l’alletament, passant per tots els punts del cicle 
reproductor femení. Aquest apartat inclou també a les substàncies 
Teratogèniques que són substàncies o preparats que per inhalació, ingestió o 
penetració cutània puguin produir lesions en el fetus durant el seu 
desenvolupament intrauterí. 
 
4.3.2.7 Altres substàncies perilloses 
Cal ser curós amb certes substàncies que es poden produir al laboratori com a 
conseqüència d’una reacció química volguda o accidental. 
 
 
Asfixiants 
 
Son gasos que poden asfixiar als ésser vius per substitució o disminució de 
l’oxigen. Es generen per maneres diverses: 
 
 

                                                 
8 ACGIH: American Conference Governmental Industry Hygienist 
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Asfixiants simples Per si mateixos no són letals. La seva acció 
consisteix en que la seva presència fprovoca una disminució de la 
concentració d’oxigen a l’ambient. Si la concentració del gas és elevada, 
a partir de 15-20 %,  la concentració d’oxigen resulta insuficient per a 
una correcte oxigenació de l’organisme i conseqüentment, una exposició 
prolongada  de les persones en aquest ambient esdevé letal. Exemples: 
nitrogen, heli  i els altres gasos nobles, diòxid de carboni, hidrogen, 
metà, età, propà, etc. 
 
 
Asfixiants químics impedeixen l’arribada de l’oxigen als llocs adients de 
l’organisme. La seva acció es desenvolupa de diferents maneres segons 
el tipus de compost. D’aquesta manera, el monòxid de carboni es fixa a 
l’hemoglobina en el lloc de l’oxigen, el cianur d’hidrogen es fixa en la 
citocromooxidasa, etc. En tots els casos, el compost impedeix el 
transport d’oxigen, tot afectant al centre regulador del sistema respiratori. 
És important ser conscients que, en un laboratori, sempre hi ha la 
possibilitat de produir-se un compost d’aquest tipus degut a una reacció 
no desitjada. Exemples: monòxid de carboni, cianur d’hidrogen. 
 
 

Al·lèrgens  
 
Es consideren al·lèrgens els productes químics que per el seu  contacte amb la 
pell i les mucoses o la seva entrada a l’organisme, provoquen una reacció 
anormal del sistema de defensa immunològic. L’al·lèrgia és per tant la reacció 
de l’organisme davant d’un agent determinat. 
Gran quantitat de productes químics  tenen descrites propietats al·lergitzants. 
Exemples: Amines, aldehids, beril·li, crom, níquel, etc. 
 
 
 
 
4.4. ENVASAT I ETIQUETATGE 
 
Tots els productes químics que es troben en un laboratori han d’estar 
degudament envasats i etiquetats. Mai s’ha de canviar un producte del seu 
flascó d’origen ja que aquest porta la seva etiqueta que proporciona una sèrie 
d’informacions imprescindibles per a la correcta identificació i tractament. No 
tan sols han d’estar correctament etiquetats els productes comercials emprats 
en les practiques, sinó també els preparats que es formulin al laboratori. S’ha 
de tenir cura que l’etiqueta sigui llegible i que la seva adherència a l’envàs sigui 
permanent. En conseqüència, és necessari vigilar periòdicament  que el 
contingut correspon al que s’indica a l’etiqueta, la qual ha de mantenir-se 
correctament adherida, tot procurant que no es deteriori amb el temps. 
 
La informació continguda en l’etiqueta, que ha de ser ben visible, llegible, 
indeleble i redactada, com a mínim, en la llengua oficial de l’Estat, té com 
objectiu: 
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- Informar de manera immediata del contingut del flascó 
 
- Evitar confusions  i errors en la manipulació del compost 
 
- Ajudar a organitzar l’emmagatzematge i la prevenció de riscos 
 
- Donar la pauta d’actuació adient en cas d’accident. 

 
Per a poder assolir els objectius plantejats, l’etiqueta ha de contenir, com a 
mínim, les següents  informacions: 

• Nom de la substància d’acord amb la legislació vigent o amb la 
nomenclatura reconeguda internacionalment, tal com ISO o IUPAC9. 

• Nom, adreça i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor. És a 
dir el responsable de la seva comercialització a la Unió Europea (UE). 

• Símbols i indicacions de perill normalitzades per a destacar els 
riscos principals. S’imprimeixen en negre sobre fons groc - taronja. 

• Frases R (Riscos específics) d’acord amb la legislació vigent, que 
permeten identificar i complementar determinats riscos mitjançant  la 
seva descripció. 

• Frases S (Consells de prudència) d’acord amb la legislació vigent, 
que estableixen mesures preventives per a la manipulació i utilització. 

• La quantitat nominal del contingut (per a preparats). 
 
 
 

   
 

  

Benzè 
Nom, direcció  i telèfon del 
responsable de la comercialització 

    T      F  
Tòxic Inflamable 
 
Frases R 
45 Pot causar càncer 
11 Fàcilment inflamable 
48/23/24/25 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició 
prolongada per inhalació, contacte amb la pell  i ingestió 
 
Frases S 
53  Eviteu l’exposició. Demaneu instruccions especials abans de l’ús 
45 En cas d’accident o malestar, aneu immediatament al metge  ( si és 
possible, mostreu-li l’etiqueta). 
 
CE: 601- 020-00-8 

Exemple de model d’etiqueta 
 
 

                                                 
9 IUPAC: Internacional Union of Pure and Applied Chemistri. 
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A continuació adjuntarem el pictogrames de perillositat dels productes químics  
i les llistes de frases R i S: 

 
 

Símbols i indicacions de perill de les substàncies i preparats 
perillosos 

  F    Inflamable   F+   Extremadament  inflamable 
  O   Comburent     C     Corrosiu 
  T    Tòxic          T +  Molt tòxic 
  E    Explosiu             N     Perillós pel medi ambient 
  Xn  Nociu   Xi    Irritant 

    10 
     Aquest símbols es divideixen en dues categories uns són d’ús obligatori (T+, 
T, C, E) i uns altres d’ús  facultatiu (C, Xn, Xi F, O) 

 
 
4.5  FRASES DE RISC I DE SEGURETAT 

 
 
Aquestes frases informen sobre els riscos que el producte genera (FRASES R) 
i sobre les normes bàsiques de seguretat que cal seguir (FRASES S). El seu 
origen es remunta a la Directiva 91/155/CEE, modificada posteriorment per les 
directives 93/112/CEE i 2001/58/CE i tenen per objectiu el d’informar a l’usuari 
del producte de la tipologia d’aquest i dels riscos que comporta el seu ús 
incorrecte i en les  quals s’estableix l’obligatorietat per part del fabricant de 
subministrar al usuari dels productes les Fitxes de Dades de Seguretat. . 
 
Existeixen actualment:  

- 68 frases R (riscos específics de les substàncies i preparats 
perillosos)  

- 64 frases S (consells de prudència sobre substàncies i preparats 
perillosos)  

- 57 combinacions de frases R 
- 18 combinacions de frases S. 

 
Cal tenir cura que a les etiquetes de tots els productes o preparats emprats a 
les pràctiques hi figurin els pictogrames i les frases de risc i seguretat de les 
substàncies que contenen. Annex II  

 
 

                                                 
10 Les lletres  E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi i N no formen part del símbol. 
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4.6. FITXES DE DADES DE SEGURETAT DELS PRODUCTES 
   
En el camp de la prevenció de riscos i de la protecció del Medi Ambient, les 
fitxes de dades de seguretat dels productes constitueixen una eina de treball 
imprescindible, ja que són una font d’informació complementària a la que conté 
l’etiqueta perquè subministra informació per poder prendre les mesures de 
seguretat necessàries per a la protecció de la salut al lloc de treball. El 
responsable de la comercialització ha de subministrar-la obligatòriament als 
usuaris professionals proporcionant informació sobre les propietats de la 
substància i dels perills que representa per a la salut i el medi ambient. Cal que 
especifiqui els riscos derivats de les seves propietats físiques i químiques, els 
controls d’exposició, la manipulació, l’emmagatzematge i l’eliminació.  
 
El contingut de les fitxes de dades de seguretat ha de constar dels següents 
apartats. 
 

I. Identificació de la substància o preparat i del responsable de la seva 
comercialització 

II. Composició i informació sobre els components. 
III.  Identificació de perills. 
IV. Primers auxilis. 
V. Mesures de lluita contra incendis. 

VI. Mesures a adoptar en cas de vessament accidental. 
VII. Manipulació i emmagatzematge. 
VIII. Controls de l’exposició i protecció personal. 
IX. Propietats físiques i químiques. 
X. Estabilitat i reactivitat. 

XI. Informacions toxicològiques. 
XII. Informacions ecològiques. 
XIII. Consideracions relatives a l’eliminació. 
XIV. Informacions relatives al transport. 
XV. Informacions reglamentàries. 
XVI. Altres dades que hom consideri adients. 

XVII. Data 
 
 
Les fitxes de seguretat de cada compost o producte, ja sigui en forma de 
paper o en suport CD-ROM, han d’ésser fàcilment localitzables al 
laboratori de pràctiques, ja que la informació que ens proporcionen és molt 
completa i pot ser molt eficaç en un moment determinat. 
 
Al final del capítol en el Annex III, s’inclou a mode d’exemple, una fitxa de 
seguretat (Fitxa de dades de seguretat, conforme a la Directiva 91/155/ CE de 
la Comissió). Moltes empreses de productes químics els tenen a les Webs. 
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4.7 NOMBRE CAS “CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE REGISTRY 

NUMBER” .  
 
 

És convenient conèixer també, aquests identificador numèric específic per a 
cada substància i la seva estructura. El nombre CAS és específic per a cada 
isòmer, aquest identificador numèric permet conèixer totes les característiques 
de cada substància consultant per internet a “The European Chemical Bureau 
(ECB) Toxicology  and Chemical Substances”. http://ebc.jrc.it 
Al final del capítol inclourem al annex II un exemple. 
 
5 .  PRODUCTES LABORATORI A CENTRES SECUNDÀRIA  
 
Per assabentar-nos de quins poden ser els productes  químics que més 
freqüentment hi ha  als Centres de Secundària, se ha fet una recollida de dades 
en instituts de Barcelona Ciutat tenint en compte la antiguitat dels mateixos per 
veure els diferents estocs que s’han acumulat amb els anys, amb una situació 
geogràfica  a diferents barris 
 
S’ha passat  a assignar a cada un dels productes inventariats els seus símbols  
i indicacions de perill i les frases R i S així com el seu nombre CAS 
corresponent per  poder actualitzar  i identificar totes les seves característiques  
segons les normes de la UE. 
 
Hem trobat amb un total uns 260 diferents  en els Seminaris de Física  i 
Química   i uns 90 en els de Ciències Naturals. En aquest apartat hem posat no 
més una mostra , la resta de la recerca complerta  es troba en al Annex V 
 
 
5.1 PRODUCTES LABORATORI DE QUÍMICA  
 
 
 
Producte Instituts 

A-B-C-D 
Indic. 
perill 

Frases S Frases R CAS Substituir 
per o 
Eliminar  

ÀCIDS 
 

     

*Àcid Acètic = 90% A-B-C-D C 10-35 23-26-45 64-19-7  
Àcid Acètic (glacial) A C 10-35 23-26-45 64-19-7  
Àcid Arseniós A      
Àcid Benzoic A-B-C-D ----   65-85-0  
Àcid Bòric A-C-D ----   10043-35-

3 
 

Àcid Cítric  A  D -----   77-92-9[  
*Àcid Clorhídric = 5% A-B-C-D C 34-37 26-45 7647-01-0  

Àcid Cròmic  A O -T  
C - N 

49 –8 –25 
35-43-
50/53 

53-45 – 
60 - 61 

1333-82-0 
  

 

Àcid Pícric  A E,  
T 

1,2,4, 
23/24/25 

28-36-37-
45 

88-89-1 
 

Eliminar 
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*Àcid Perclòric D O , C 5-8-35 23-26-36-
45 

7601-90-3  

Àcid Esteàric   
 

B-C-D ------   57-11-4  

Àcid Fènic (fenol) A T 24/25-34 28-45 108-95-2  
Àcid Fluorhídric = 7% C T+ C 26/27/28  

-35 
7/9-26-
36/37-45 

7664-39-3 
 

Eliminar 

Àcid L(+)-Tartàric C-D Xi 38 26 87-69-4  
*Àcid Nítric = 20% A-B-C-D C 35 23-26-36-

45 
7697-37-2  

  
 
6. EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES 
 
S’entén per magatzem de productes químics al conjunt de recipients de tot 
tipus que poden contenir productes químics ubicats tant a l’interior com a 
l’exterior del laboratori. 
 
La legislació específica existent sobre l’emmagatzematge de productes químics 
que està inclosa a les ICT-MIE-APQ-001/006 no s’ajusta, en el seu conjunt, a 
les condicions habituals del laboratoris. Malgrat això, s’estableixen unes 
normes bàsiques de seguretat per a determinats productes químics, les quals 
inclouen disposicions (d’obligat compliment) que condicionen el seu 
emmagatzematge, en funció del volum i del tipus de productes emprats. És 
primordial veure la normativa de referència, especialment en el cas de 
productes químics inflamables (MIE-APQ001)  i de productes químics corrosius 
(MIE-AP006). 
 
No existeix una normativa específica per a emmagatzemar els productes 
químics als laboratoris i molt menys per als magatzems en Centres Educatius 
d’Ensenyament Secundari, ja que en general hi ha quantitats petites d’una gran 
varietat de productes químics. Malgrat això, hem pres com a guia la normativa 
vigent relacionada amb productes químics i el seu emmagatzematge, a més de 
les recomanacions donades per les publicacions de l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el treball (INSHT) i en les “Guies de prevenció de riscos 
als laboratoris de pràctiques” de diferents Universitats. 
 
El tipus d‘activitat que es desenvolupa, el volum de treball, la mida del 
laboratori i la disponibilitat de lloc condiciona i determina el tipus de magatzem 
que s’ha de disposar.  
 
El principal problema que tenim als Departaments de Ciències a Secundària és 
la manca d’un lloc adequat per a l’emmagatzematge dels productes químics. 
Sovint no disposem d’un local extern al laboratori i l’acumulació de productes al 
seu interior constitueix un factor de risc molt considerable.  
 
Per altra banda, si tenim la sort de disposar-ne d’un, igualment hem de tenir en 
compte l’emmagatzematge dels productes, dins mateix del laboratori, ja que 
segons les seves dimensions, moltes vegades, ens trobem que és insuficient. 
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Es detecten una sèrie de riscos que es poden donar en un magatzem degut, 
tant a les instal·lacions com a la situació dels productes i als materials 
emmagatzemats. Quan es parla d’un magatzem en una activitat com és el 
treball en un laboratori hom pensa només en els productes químics, però convé 
tenir en compte tota la resta de material, pels quals s’ha d’habilitar una zona  i 
establir unes pautes i mesures de seguretat bàsiques, d’acord amb el risc que 
aquests puguin generar. 
  
En general, podem reduir a tres els principis bàsics que hem de tenir en compte 
per assolir un emmagatzematge adequat i segur per als reactius: 

• Reduir al mínim els estocs. 
• Establir separacions. 
• Aïllar i confinar determinats productes. 

 
Farem esment, en un principi, d’alguns dels riscos que es poden presentar, així 
com d’algunes maneres de prevenir-los o reduir-los, tot donant, alhora, 
exemples concrets, situacions, fets i operacions no adequades. 
 
6.1. RELACIÓ DE RISCOS EN L’EMMAGATZEMATGE. 
 
6.1.1. Pel que fa a l’emmagatzematge de reactius i productes químics, és 
motiu de risc: 

• Mantenir un estoc sobredimensionat al laboratori augmenta les 
possibilitats de ruptura d’envasos i vessaments de productes. Un 
problema habitual és trobar productes químics innecessaris i 
perillosos que durant el curs acadèmic no es fan servir tot 
augmentant el risc 

 
• No seguir una pauta d’emmagatzematge adequada com ara 

mantenir un ordre alfabètic, per famílies, etc. 
 

• Emmagatzematge prolongat en el temps de productes químics, 
poden donar lloc a diferents transformacions perilloses degut a la 
reactivitat intrínseca d’ells mateixos. Aquest és un dels problemes 
més greus en els centres de Secundària d’una certa antiguitat. 
Així pot haver: 

 
- Risc de formació de peròxids inestables que poden presentar 

un perill d’explosió. Exemples: Èter etílic, compostos 
isopropílics  i altres.  

 

- Risc de polimerització de la substància que, encara que es 
tracta d’una reacció lenta, pot, en alguns casos, arribar a ser 
explosiva. Exemples:1,3 butadiè, acroleïna, acetat de vinil, etc. 

 

- Trencament del recipient contenidor degut a l’atac del producte 
químic, amb el conseqüent  vessament i /o sortida del 
contingut. Per aquest fet, és important l’elecció del recipient 
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adequat per una substància química ja que és la primera 
mesura per a un emmagatzematge segur. Aquesta mesura no 
és important pel que fa als productes que adquirim al mercat 
els quals ja estan correctament envasats, sinó per aquells que 
són produïts in situ productes a partir de reactius existents o 
aquells altres recuperats de les pràctiques i que guardem al 
laboratori. 

 

- Descomposició lenta de la substància, amb el risc que es 
produeixi un gas que si s’acumula en quantitat elevades pot fer 
esclatar el recipient o que la substància esdevingui tòxica per 
inhalació. 

 

• La caducitat crea una problemàtica molt estesa, degut a una falta de 
registre actualitzat dels productes emmagatzemats i de la manca d’un 
sistema d’eliminació dels no operatius, que es tradueix en un augment 
de l’estoc no desitjat.  

 

• La pèrdua d’etiquetes d’alguns productes, situació que ens podem trobar 
molt freqüentment, de no fer una revisió periòdica. 

 

• Una pauta d’emmagatzematge inadequat, ja sigui per ordre alfabètic, o 
per famílies, etc. pot situar de costat, productes incompatibles amb el 
perill que això comporta. 

§ Exemples: Àcids amb bases, àcids forts amb àcids dèbils 
que desprenguin gasos, oxidants amb reductors, aigua 
amb compostos varis.  

 
• Manca d’armaris de seguretat11. 

 

6.1.2. Pel que fa a l’emmagatzematge de material de laboratori, és motiu 
de risc: 

 

• Guardar material brut i sense un ordre preestablert.  
• No guardar els aparells degudament protegits. 
• No disposar d’un lloc per al material trencat o deteriorat que cal 

eliminar. 
 

 

6.2. PER A PREVENIR I REDUIR ELS RISCOS EN L’EMMAGATZEMATGE: 
 

• Mantenir l’estoc al mínim operatiu. Una bona gestió implica portar un 
registre actualitzat dels productes emmagatzemats. Cal indicar la 
data de recepció o preparació. Una altra mesura molt recomanable és 

                                                 
11 Capítol 2 apartat 2.2.6 
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el manteniment dels estocs de productes químics perillosos a un 
nivell el més baix possible 

• Guardar al laboratori només els productes imprescindibles d’ús diari i 
habilitar àrees fixes per a productes. 

• Comprovar que tots els productes (tant si són nous com si són 
productes preparats al laboratori o transferits a un altre envàs) estan 
degudament etiquetats. 

• Disposar d’un lloc específic convenientment senyalitzat per a 
l’emmagatzematge dels productes d’ús no quotidià. 

 
Considerar les característiques de perillositat del productes i les seves 
incompatibilitats. Cal agrupant els compostos per característiques 
similars tot separant els incompatibles i aïllant o confinant els de 
característiques especials. 

• No usar al laboratori de Secundària, els productes de característiques 
especials, com ara, els considerats: 

 
o Molt tòxics 
o Cancerígens, mutàgens o tòxics per a la reproducció. 
o Pestilents 
o Explosius. 
 

• Tenir molta cura en el maneig dels productes, i especialment quan es 
manipula dins del magatzem 

• Evitar productes molt inflamables i molt volàtils. 
• Fer servir armaris de seguretat de RF-1512

 com a mínim. 
• El material s’ha de guardar net i sec per evitar contaminacions. 

 
 

6.3. INCOMPATIBILITAT ENTRE PRODUCTES. 
 

Com ja s’ha apuntat anteriorment, la incompatibilitat dels productes químics és 
un aspecte molt important en el seu emmagatzematge ja que alguns poden 
reaccionar entre si de forma violenta. Per tant, mai no s’han d’emmagatzemar 
compostos molt actius conjuntament i molt especialment a partir de certes 
quantitats.  
Hi ha productes d’elevada perillositat que no estan inclosos en els grups 
esmentats anteriorment; aquets són els reactius purs, sòlids o líquids, del tipus: 
substàncies comburents, compostos pirofòrics13, compostos tòxics, compostos 
molt reactius,etc. Per això, cal tenir en compte que aquests productes mai es 
barrejaran entre ells ni amb els productes d’altres grups. Seria convenient que 
als laboratoris no hi hagués tampoc productes de aquet tipus. 
 

                                                 
12 Resistència al foc (RF) de 15 minuts  Capítol 1 Apartat 1.1.3 
13 S’inflama espontàniament en contacte amb l’aire 
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Sempre que sigui possible, en quantitats iguals o inferiors a un litre, es 
mantindran en el seu envàs original. És més prudent no tenir que transvasar 
productes d’un recipient al altre, per la qual cosa es recomana que als 
Laboratoris de Secundària, no hi hagi envasos de capacitat superior a un litre. 
 Els productes tòxics no han d’emmagatzemar-se conjuntament amb productes 
comburents i cap d’aquests dos no s’han d’emmagatzemar conjuntament amb 
els productes inflamables. 
 
6.3.1. Exemples de possibles incompatibilitats 
 
Un aspecte importat a senyalar  és el d’aquelles substàncies d’elevada afinitat, 
que la seva mescla dona lloc a reaccions violentes, tant per escalfament, com 
per emissió de gasos inflamables o tòxics. 
 

• Àcids amb bases.  
      Àcid sulfúric amb hidròxid sòdic concentrats.  
 
• Àcids forts amb àcids dèbils o que desprenguin gasos.  
     Àcid clorhídric amb cianurs o sulfurs 
     Àcid nítric amb àcid clorhídric  
 
• Oxidants amb reductors. 
      Àcid nítric amb compostos orgànics 
 
• Aigua amb compostos varis 
      Aigua amb metalls alcalins, hidrurs, carburs, substàncies anhidres,    
halurs  
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6.4. INCOMPATIBILITATS EN L’EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES 

PERILLOSES 
 

 
 

       

 
SI NO NO NO NO SI NO 

 
NO ? NO NO NO NO NO 

 
NO NO SI NO NO SI NO 

 
NO NO NO SI NO NO NO 

 
NO NO NO NO SI ? NO 

 
SI NO SI NO ? SI NO 

 
NO NO NO NO NO NO SI 

Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 
SI Es poden emmagatzemar conjuntament 
NO S’han d’emmagatzemar separadament. 

? Només poden emmagatzemar-se juntes si s’adopten certes mesures de prevenció 
 
 
 
 
 
 
6.5. DISPOSICIÓ DELS PRODUCTES INCOMPATIBLES ENTRE SI I 
PRECAUCIONS  
 
La situació dels productes químics en el magatzem vindrà condicionada per 
l’espai en que disposem, les quantitats a emmagatzemar i el tipus de 
productes, sempre tenint amb compte els criteris de seguretat. 
En funció de les dimensions del magatzem, les separacions es poden fer bé pel 
sistema d’illes, bé per prestatgeries. 
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6.5.1. Sistema d’illes 
 
El sistema d’illes consisteix en dedicar una sèrie de prestatgeries a una família 
determinada, per exemple àcids o tòxics o bases, i situar-les agrupades de 
manera que al seu voltat quedin passadissos. D’aquesta forma, un magatzem 
pot  estar constituït per una sèrie d’illes, dedicades cadascuna d’elles a una 
família determinada de productes i els materials de tipus inert disposats en 
prestatgeries al llarg d’una de les parets. 
 
Aquesta disposició en illa és molt pràctica, sobre tot quan es disposa d’un ampli 
magatzem extern ja que te una sèrie d’avantatges (major seguretat, facilitat 
d’inventari, etc.), però també te inconvenients (espai, major cost, etc...) i sobre 
tot requereix espais amplis que en la majoria dels casos no disposem.  
 
6.5.2. Sistema per prestatgeries 
 
En el cas dels departaments de Ciències de Secundària, el tipus de distribució 
per el sistema d’illes no és factible, ja que, o no es disposa de magatzem 
extern, o si n’hi ha, és molt petit. En aquest cas, s’ha d’optar per disposar les 
prestatgeries al llarg de les parets i intercalar substàncies inerts entre les 
substàncies incompatibles. Les columnes de prestatgeries es recomana que 
tinguin una alçada no superior als 1,70 metres i cal disposar d’escales mòbils 
de dos o tres graons. D’aquesta forma en un espai relativament reduït es pot 
establir una separació adient entre productes incompatibles.  
Exemple: disposició de substàncies àcides i substàncies  bàsiques: Col·locar 
els àcids en una columna de prestatges consecutius en vertical, al costat 
d’aquesta columna, col·locar-ne una altra amb els  productes inerts i a 
continuació, una nova columna de prestatges amb les bases. D’aquesta forma 
sense perdre espai s’ha establert una separació adient entre àcids i bases. 
 
 
 
 
 
6.6. DISPOSICIÓ DELS ENVASOS A LES PRESTATGERIES I 
PRECAUCIONS A TENIR AMB COMTE. 
 
La disposició dels diferents reactius en la mateixa prestatgeria ha de seguir uns 
criteris que, d’altra banda, segueixen un raonament simplement lògic: 
 

- Es col·locaran als prestatges inferiors d’una columna de productes els 
envasos més pesats, els líquids, els àcids i les bases fortes. Al nivell 
més inferior es dipositaran aquells productes que siguin més agressius i 
en tot cas, els que són incompatibles sempre separats per reactius 
de tipus inert.  

- Distanciar els reactius sensibles a l’aigua de possibles conduccions 
d’aquesta,i separats del terra per si hi hagués una fuita o inundació  

- Col·locar els materials inflamables ben lluny de fons de calor. 
- Pel que fa als productes peroxidables (èter etílic, èter isopropílic, dioxà, 

etc.) cal seguir un control en el seu emmagatzematge, ja que poden  
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formar peròxids i provocar explosions en contacte amb l’aire, si per xocs 
o friccions augmentés la seva temperatura.   

- Pel cas dels èters, cal que tinguin un inhibidor, ja que si el recipient ha 
estat obert, pot iniciar-se la formació de peròxids. Així, els recipients 
d’èter que hagin estat oberts no han de mantenir-se més de 6 
mesos. En cas que tingui l’inhibidor eficaç, pot perllongar-se el temps 
d’emmagatzematge fins, com a màxim, un any. És molt importat, en 
aquest cas, indicar a l’etiqueta, la data de recepció i d’obertura de 
l’envàs. 

- L’obertura d’un recipient que ha estat molt de temps tancat és una 
operació que ha de realitzar-se amb moltes precaucions, especialment, 
l’obertura de flascons de tap esmerilat que hagi quedat travat. 

- L’emmagatzematge  prolongat d’alguns productes inestables comporta 
la possibilitat de la seva descomposició que, en determinades 
circumstàncies, pot generar una explosió. Exemple: El clorur d’alumini 
anhidre reacciona amb l’aigua, a causa de la humitat absorbida a llarg 
del temps, donant clorur d’hidrogen (gas) que produeix una sobrepressió, 
si es troba en un recipient tancat,i quan s’obra aquest, pot produir-se el 
seu trencament i la projecció del seu contingut. 

 
6.6.1. Incompatibilitats químiques 

 
 

 

Àcids  Bases i sals 
bàsiques Explosius  Metalls 

actius  Oxidants  

Àcids  B M M M M 

Amines R B M B B 

Aigua B B B M B 

Bases M B M B B 

Compostos  halogenats  M B B B M 

Derivats halogenats  M M B M M 

Inflamables B B B B M 

Matèria combustible  B B M B B 

Metalls  M M B B M 

Oxidants forts  M B M M B 

Reductors B B B B M 

 
Bè ?    B              Malament  ?  M           Regular ?   R 
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7. ACTUACIÓ AMB ELS PRODUCTES QUE ES TROBEN MÉS 
FREQÜENTMENT ALS LABORATORIS DELS DEPARTAMENTS 
DE CIÈNCIES A SECUNDÀRIA. 
 
Després de fer un estudi suficientment extens per conèixer la perillositat dels 
productes  i les precaucions que han de tenir-se en compte, hem fet un estudi 
dels productes que es troben en una mostra  d’instituts de Barcelona Ciutat per 
desprès donar unes idees de quins són els més comuns i adients, quins són 
perillosos  i és convenient substituir-los o eliminar-los  i per la qual cosa es  
converteixen en residus perillosos que és necessari trobar una forma idònia  i 
col·lectiva per treure’ls -hi dels Centres de Secundària      
 
7.1. ESTUDI DE CAMP 
 
Per assabentar-nos de quins poden ser els productes  químics que més 
freqüentment hi ha  als Centres de Secundària, se ha fet una recollida de dades 
en quatre instituts de Barcelona Ciutat tenint en compte la antiguitat dels 
mateixos per veure els diferents estocs que s’han acumulat amb els anys.  
Els Instituts  que hem triat per aquest estudi han estat esmentats en l’iniciï de 
aquest treball en el apartat d’agraïments, en aquest capítol que farem  un 
anàlisi de les dades obtingudes els denominaren A, B, C, D. 
 
Els motius que ens  han mogut per escollir aquesta mostra són: 

• Diferent antiguitat 
- 75 anys    
-  40 anys 
-  30 anys 
- 20 anys   

• Situació geogràfica  a diferents barris. 
- Esquerra  del Eixample 
- Dreta del Eixample 
-  Sant Martí   
- Nou Barris. 

 
Al fer la investigació del nombre  i tipus de productes que hi havien en els 
quatre instituts esmentats,  ens  hem trobat amb un total uns 260 diferents  en 
els Seminaris de Física  i Química   i uns 90 en els de Ciències Naturals.  
 
El principal problema que ens trobem és l’antiguitat  de molts d’ells  i per tant o 
estan caducats o en mal estat de conservació, la qual cosa implicaria  una 
actuació ràpida per fer una eliminació a curt termini ja que en realitat són 
residus  i degut a la seva heterogeneïtat  i perillositat d’alguns d’ells  són  un 
focus de risc considerable. 
 
S’ha passat  a assignar a cada un dels productes inventariats els seus símbols  
i indicacions de perill  i les frases R  i S així com el seu nombre CAS 
corresponent per  poder actualitzar  i identificar totes les seves característiques  
segons les normes de la UE. 
 



 79 

7.2. CRITERIS PER A ELIMINAR ELS PRODUCTES ALS LABORATORIS DE 
SECUNDÀRIA 
 
Hem de considerar quines són les categories de perill que fan  impropi un 
producte per un laboratori   de Secundària  i desprès passarem a considerar 
quins dels productes  i preparats s’han d’eliminar amb més promptitud.    
 
 En primera instància considerarem: 

• Molt tòxics       T+ 
• Explosius         E 
• Cancerígens   i mutagènics    Frases de Risc 45/46/47/48/49 

 
Molt tòxics      

T+ 
Tòxics 

T 
Explosius 

E 
 

Cancerígens tòxics per a la 
reproducció i mutagènics    

Frases de Risc 
40/45/46/47/48/49-60/61/62/63 

 Àcid Cròmic  Àcid  Cròmic 
 Àcid Pícric Àcid Pícric  
Àcid 
Fluorhídric 

   

Dicromat de 
amoni 

  Dicromat de amoni 

 Metanol,14     
Brom   15        
 Clorur  de Bari  Clorur  de Bari 
Cadmi   Cadmi 
Clorur de 
Cadmi 

  Clorur de Cadmi 

Nitrat de 
Cadmi  

  Nitrat de Cadmi 

 Sulfat de 
Cadmi 

 Sulfat de Cadmi 

 Clorur de 
Cobalt 

 Clorur de Cobalt 

   Cobalt (II) Nitrat   Xn 
Mercuri16       
Clorur de 
Mercuri (II) 

  Clorur de Mercuri 

Òxid de 
Mercuri (II) 

   

Nitrat de 
Mercuri(II)17  ,  

   

 Acetat de 
plom (II) 

 Acetat de plom (II) 

 
                      

  Fòsfor vermell  F, N 

  Carbonat 
plom (II) 

  

  Nitrat plom 
(II) 

  

 
                                                 
14 Inflamable, perill efectes greus per inhalació 
15 Molt tòxic per inhalació, provoca cremades greus 
16 Tòxic per inhalació, perill d’efectes acumulatius 
17 Perill d’efectes acumulatius 



 80 

 Òxid plom (II)   
 Arseniat de 

potassi 
 Arseniat de potassi 

Cianur de 
potassi 

   

Cromat de 
potassi 

  Cromat de potassi 

Dicromat de 
potassi 

  Dicromat de potassi 

Cianur de sodi5    
Fluorur de sodi    
Nitrit de sodi    
Cianur de zinc   Cianur de zinc 
   Clorur de zinc  N, C 
 Benzè  Benzè 
 Fenol   
 Formaldehid  Formaldehid 
   Hexà F, Xn, N 
   Hidroquinona  Xn, N 
 Tetraclorur de 

carboni 
 Tetraclorur de carboni  N 

   Cloroform  N 
    
    
    
    

                  5 Molt tòxic per inhalació ,per ingestió  i  en contacte  amb la pel. 

 
Quins són els criteris per eliminar tots els productes esmentats anteriorment? 
Se han d’eliminar tots o es poden conservar alguns fent-los servir en 
determinades condicions? 
 
Eliminarem: 

• Tots els que no tinguin etiqueta o la seva identificació és dubtosa, 
considerar-los residus. 

• Tots els considerats com a “perillosos” amb poques o nul·les possibilitats 
d’utilització, considerar-los residus. 

• Els sòlids amb aspecte de mal estat(hidratats,solidificats, etc.), 
considerar-los residus 

• Tots els que estigui previst  no utilitzar, considerar-los residus . 
• Les solucions de concentració ajustada, la qual sigui importat per a la 

seva  utilització, que estiguin caducades, considerar-les com a residus. 
• Els líquids amb bon aspecte (per exemple dissolvents orgànics) i que 

puguin fer-se servir, es poden guardar. 
 
 
Tots el productes que són tòxics es tenen  d’eliminar? 
 
La resposta depèn del grau de toxicitat, els molt tòxics (T+) és inequívoc que 
no hi siguin en cap dels Centres de secundaria, com tampoc els cancerígens, 
mutagènics  i els tòxics per a la reproducció així com els molt inflamables, 
també aquells que són perillosos pel medi ambient ( N )  i si aquests últims no 
 els eliminem del  laboratori, per que no tenen altre fase de risc, eliminar-lo com 
residu correctament. 



 81 

 
Ara bé hi ha productes que s’hi troben a casi bé  tots els Instituts, que 
pertanyen als grups esmentats anteriorment i que amb converses sostingudes 
sobre al tema amb altres professors opinen, que si s’adopten algunes mesures 
de prevenció  i sospesant el binomi risc- benefici didàctic, podrien conservar-se 
per fer servir en ocasions puntuals. Axis i tot donarem algunes indicacions 
sobre el seu us i en el annex III inclourem les dades del “The European 
Chemical Bureau (ECB) Toxicology  and Chemical Substances” htpp://ebc.jrc.it 
per al professorat conegui tots el seus riscos i posibilitats.  
 
 
Exemples d’aquests productes són: 
 
Sodi. Generalment si es fa servir a Secundària és per posar de manifest el 
exemple de reacció dels metalls alcalins amb aigua, que és exotèrmica  i 
explosiva, els alumnes mai l’han de fer la reacció, sempre serà el professor 
com una experiència de càtedra, si bé no més és a quest el benefici didàctic 
també el podríem obtenir-lo visualitzant la reacció per mitjà d’una pel·lícula de 
vídeo.  Ara bé en aquest cas el risc està en l’emmagatzematge, ja que el sodi 
s’ha d’emmagatzemar submergit en un dissolvent orgànic no clorat i anhidra 
que el preservi de l’oxidació i possible inflamació  i  generalment en els Centres 
que hi ha en moltes ocasions, és troba als envasos sec, des de  fa molt  de 
temps i sense cap mena de dissolvent. 
 
Mercuri. La utilització directe del mateix o el perill que representen els 
termòmetres és incontestable, per la qual cosa es millor per mesurar la 
temperatura  substituir los termòmetres de mercuri  per els d’alcohol  acolorit o 
sondes digitals tèrmiques, que en aquests moment hi ha al mercat a preus molt 
raonables. 
 
Cromat de potassi. En el cas de les dissolucions, segons l’informació trobada 
al nombre CAS 7789-00-6  la perillositat varia amb la concentració. Si per a 
concentració C= 25% representa una perillositat T+, N  i unes frases R 45-46-
60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53, si disminuïm la concentració fins a 0,1% 
=C < 0,2% la toxicitat que presentava baixa fins T, R 45-46-20 segons aquestes 
dades hem de valorar la relació risc –benefici per fer servir dissolucions molt 
diluïdes de crom (VI) ja sigui cromats o dicromats o eliminar-les dels laboratoris 
de Secundària. 
 
 
 
7.3. MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS  
  
Hem de tenir en compte que hi ha alguns productes químics que la seva 
manipulació pot comportar un cert risc per la qual cosa s’ha de conèixer,  
la seva naturalesa i com ha de ser la forma de manipular-los. 
 
 
 
Aquets productes són: 
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• Productes inflamables. 
• Productes corrosius, irritants. 
• Productes molt tòxics, tòxics, nocius. 

 
7.3.1. Manipulació de productes inflamables 
 

• Evitar la presencia de flames . 
• Tancar els envasos hermèticament. 
• Emmagatzemar-los en armaris adequats. 
• Evitar transvasaments i si es fan, fer-los amb sistemes adequats de 

manipulació. 
• Manipular-los en vitrina de gasos o amb  renovació d’aire adequada. 

 
7.3.2. Manipulació de productes molt tòxics, tòxics, nocius 
 

• Manipular-los en una vitrina de gasos. Si no és possible fer-ho amb una 
bona ventilació general.    

• Utilitzar els equips de protecció (EPIs) adequats. 
• Evitar la generació de vapors.  
• No fer servir productes cancerígens, mutagènics o teratogènics. 

 
77..33..33..  MMaanniippuullaacciióó  ddee   pprroodduucctteess  ccoorrrroossiiuuss  ii   iirrrriittaannttss  
 

• Manipular-los amb molta cura per evitar esquitxades i vessaments en els 
transvasaments. 

• Utilitzar els equips de protecció (EPIs) adequats. 
• En cas d’esquitxades a la pell i ulls rentar-se amb aigua abundant. 
 
 

 
8  ELIMINACIÓ DE RESIDUS. 
 
8.1 INTRODUCCIÓ 
 
En un laboratori de Secundària es manipulen gran varietat de productes -ja 
siguin químics o biològics-, i es realitzen experiències que generen residus, tot i 
que en general molt minsos però que en alguns casos poden ser perillosos per 
a la salut i per al medi ambient. 
 
A la llei 6/1993 de la Generalitat de Catalunya es defineix residu com qualsevol 
substància o objecte que l’usuari vol abandonar.  
 
Si tenim en compte la definició anterior, considerarem com residu en un 
laboratori no tan sols tots aquells materials sòlids, líquids o en estat gasós que 
es generen com a conseqüència desitjable (o no) d’una reacció o pràctica de 
laboratori, si no també, els envasos buits, el material de vidre o porcellana  
trencat,  els papers, els filtres, les  piles, etc. dels qua ls ens volem desprendre o 
tenim l’obligació de desprendre’ns-en. 
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Com ja hem comentat, el volum de residus que es genera en un laboratori de 
Secundària és petit, però és importat no menysvalorar la seva problemàtica: 
caldrà tractar-los, manipular-los i guardar-los amb les mateixes mesures 
preventives com si es tractés d’un laboratori del sector industrial. Si no es 
tracten adequadament  i s’acumulen al laboratori, es genera la presència de 
productes químics perillosos i innecessaris que generalment no estan 
adequadament envasats, identificats o emmagatzemats.  
 
És importat des d’un punt de vista didàctic, que l’alumne s’assabenti de que no 
tot és pot llençar per l’aigüera sense tractar-ho i que hi ha productes que 
requereixen una correcta eliminació, més curosa, mentre que d’altres s’han 
guardar en recipients adequats, que romandran als Departaments fins que es  
gestionin i transportin a un lloc adient. 
 
La millor gestió de residus seria no generar-los o que fossin els mínims. Si això 
no fos possible, els residus caldria reutilitzar-los. Si tampoc és possible 
s’hauran de tractar i finalment eliminar, de forma segura.   
 
Per a la gestió eficaç dels residus s’ha d’establir un programa que contempli 
bàsicament els següents aspectes: 
 

• Inventariar tots els grups considerats com a residus. 
• Definir els grups en base a les seves característiques fisicoquímiques, 

incompatibilitats, riscos específics, tractament i eliminació posterior. 
• Adequar la gestió de compres tot minimitzant els estocs. 
• Reutilitzar, recuperar, neutralitzar i eliminar els possibles residus. 
• Establir un sistema de recollida de residus en envasos i contenidors 

adequats i etiquetats, en funció dels grups establerts. 
• Crear un pla de gestió de residus i implicar a tot el professorat del 

departament de Ciències en ell, per a que tots, poc a poc, formem i 
informem als alumnes sobre l’existència, característiques i importància  
del pla. 

• Disposar d’un contracte amb una entitat o empresa externa autoritzada  
per a la recollida, tractament i eliminació d’aquells residus que no es 
poden tractar al propi laboratori.  

 
Un problema molt important i que requereix una solució urgent que hi ha als 
Centres de Secundària, és considerar com a residu tots els productes caducats 
que s’acumulen als magatzems dels laboratoris o departaments. Aquest fet 
representa un factor de risc molt greu, ja que si no hi ha un registre 
d’existències que és revisi periòdicament i es posi al dia, pot donar lloc a que 
algunes de les etiquetes es desenganxin o deteriorin produint aleshores dos 
problemes: primer, tenir un estoc de productes caducats i/o en mal estat i 
segon, i més greu, que es desconegui, en alguns casos, quins productes hi ha 
al laboratori. 
 
En un altre capítol d’aquest treball exposem els resultats d’un estudi de camp 
que hem efectuat en Instituts de la ciutat de Barcelona i indicarem quins 
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productes hi ha en major presència, quines característiques tenen i quins d’ells  
és importat que es retirin amb promptitud.  
 
Per tot això, fora bo, que l’Administració assumís l‘objectiu de retirar 
periòdicament els residus químics dels Centres d’Ensenyament, tant de 
Secundària, que tractem en aquest estudi, com també fer un control i propiciar  
la retirada dels productes perillosos que pot haver-hi als Centres de Primària 
(amb l‘agreujant que en aquest Centres,no n’hi ha especialistes en química) 
 
En aquest capítol donarem les pautes i els consells necessaris per al 
tractament i l’eliminació de tot allò que considerem residu. 
 
En la gestió de residus al laboratori s’han de tenir en compte les exigències de 
la normativa existent, tant a nivell local, com autonòmic, estatal o comunitari i 
contemplar la gestió diferenciada d’aquells residus que tenen una legislació 
específica. 
 
Podem considerar que els residus que es poden produir són de diferent tipus: 
 

• Urbans o municipals paper, cartró, vidre no contaminat, etc. i que es 
poden assimilar als residus del centre. Al laboratori tindrem contenidors 
diferenciats: un pel paper i el cartró i un altre per la porcellana i el vidre.  

 
• Perillosos substàncies químiques, materials contaminats, etc. 

 
 
• Biològics.  
 
• Cancerígens i radioactius aquests no es troben als Centres de 

Secundària. 
 
A la fase de disseny d’un protocol de residus hem de tenir present una sèrie 
d’etapes prèvies fonamentals: 

 
1) Minimitzar o reduir els residus a produir:  

a) Minimitzant els reactius en el disseny de les practiques. 
b) Tractament in situ. 

2) Substituir els productes perillosos per uns altres de menor risc per a la 
salut i la seguretat. 

3) Ajustar l’estoc dels reactius a les necessitats del laboratori. 
4) Reutilitzar, si és possible, el producte final d’una practica com a matèria 

primera d’una altra experiència.  
 

Superades aquestes etapes ens plantejarem l’eliminació dels residus produïts   
i no reutilitzables. 
 
Per aconseguir un tractament correcte dels residus des de que es produeix fins 
que es lliura a l’empresa gestora, és a dir, dins del Centre de Secundària, 
alguns d’ells es podrien tractar de manera que disminueixi la seva perillositat.  
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8.2 . CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS. 
 
En primer lloc, és necessari fer una relació dels residus generats en totes les 
activitats, una estimació de les quantitats així com s’ha de tenir en compte les 
propietats fisicoquímiques dels residus, les possibles reaccions 
d’incompatibilitat en cas d’una mescla i el tractament final dels mateixos. Amb 
totes aquestes dades s’establiran uns grups de classificació de residus 
perillosos. En la literatura científica és troben generalment diferents 
classificacions, en el nostre cas considerarem sis grups: 
 
8.2.1. Grups 

I. Dissolvents orgànics halogenats. 
II. Dissolvents orgànics. 

III.  Dissolucions neutralitzades a pH 6-8 
IV. Mercuri i sals de mercuri 
V. Solucions de sals metàl·liques  

VI. Residus químics sòlids. 
VII. Especials. 

 
Els recipients d’acumulació i transport de residus, han de ser de material i 
grandària apropiats a les característiques del residu a transportar. Han de tenir 
un sistema de tanca segur i han de ser perfectament identificables entre si tot 
retolant-los de forma clara indicant el tipus de substància que conté. 
 
Recomanem els següents recipients: 
 

                                                              
 
1. Dissolvents orgànics         2. Dissolvents orgànics            3. Dissolucions 
 halogenats                                                                                       neutralitzades 
 

                                                     
 
4. Mercuri  i sals                     5. Solucions de sals                      6. Residus químics  
de mercuri                                   metàl·liques                                     sòlids 
 
 
Els papers de filtre, guants d’un sol ús, draps, serradures o altres matèries 
impregnades de productes químics no s’ha de llençar al contenidor de la brossa 
habitual (urbans o municipals), sense haver efectuat prèviament una eliminació, 
destrucció o neutralització dels mateixos. 
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És important  disposar, al laboratori, d’un contenidor de vidre i 
porcellana trencats ben senyalitzat, per evitar barrejar el seu 
contingut amb la brossa comuna i d’aquesta manera evitar 
qualsevol accident. 
 
 
 

 
 
 

8.3 . TRACTAMENT PREVI DELS RESIDUS I LA SEVA CLASSIFICACIÓ. 
 
Abans d’enviar al gestor els residus generats al laboratori, sobre tot si les 
quantitats generades són minses, és més operatiu, procedir a desactivar-los. 
És a dir, transformar els residus perillosos en residus no perillosos. Ara bé, és 
primordial abans de qualsevol tractament, llegir atentament les frases R i S de 
cada producte, així com dels derivats resultants de les reaccions efectuades.  
  
Comentarem seguidament una sèrie de tractaments que es poden 
desenvolupar al laboratori, sempre amb la supervisió o manipulació exclusiva  
del professor, si es creu que aquests procediments poden ser un reforç didàctic 
en el treball al laboratori. Després, els productes resultants s’abocaran al 
recipient adient. 
 

8.3.1 Grup I: Dissolvents orgànics halogenats   
 

Si la quantitat és petitíssima evaporar a la vitrina de gasos.  Si la quantitat a 
eliminar és substancial, l’ opció és Abocar al recipient nº 1. 

Productes tipus: Cloroform, diclormetà, tetraclorur de carboni, en general  
tots els productes líquids orgànics que continguin més d‘un 2% d’algun 
halogen. 

 
Es tracta de productes molt tòxics i inflamables i en alguns casos 
cancerígens, no n’hi ha d’haver als laboratoris de Secundària. 

8.3.2 Grup II: Dissolvents orgànics no halogenats   
 

Èters. 
Si la quantitat és petitíssima evaporar a la vitrina de gasos. afegint-li  
aproximadament l’1% de sulfat de ferro (II) 7-hidrat i evitant la formació 
de mescles combustibles de vapor/aire i mantenint-los allunyats de 
flames obertes o de qualsevol font d’inflamació. 
 
Si no es pot evaporar: Abocar al recipient nº 2. 
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Productes tipus : Èter etílic, 1,4-dioxano, etc.  
 
Dissolvents orgànics miscibles amb aigua. Abocar al recipient nº2. 
Productes tipus : Acetona, acetat d’etil, etc. 
 
 
 

8.3.3 Grup III : Dissolucions neutralitzades a pH 6-8 
 

• Bases, amines, sals bàsiques i solucions bàsiques. 
Diluir amb aigua aproximadament a 1:5 i neutralitzar afegint-li lentament 
dissolució d’àcid sulfúric diluïda fins a pH 6-8. La solució resultat es 
dilueix a 1:10. 
 

Les bases o solucions de sals bàsiques que s’hagin vessat es cobreixen 
amb un excés de bisulfat de sodi. Una vegada finalitzada la reacció es dissol 
amb aigua. 

. 

En tots dos casos abocar al recipient nº 3. 
Productes tipus: Hidròxid amònic, hidròxid de potassi, hidròxid de sodi, 
carbonat de potassi, carbonat de sodi, dietilamina, etc. 
 
• Àcids orgànics 
Diluir amb aigua aproximadament a 1:5  i neutralitzar afegint-li lentament 
hidròxid de sodi en solució o en escames fins a pH 6-8. 
 
Abocar al recipient nº 3. 
Productes tipus : Àcids acètic, butíric, etc. 

 
• Àcids inorgànics, sals  i solucions àcides. 
Diluir amb aigua aproximadament a 1:5 i neutralitzar afegint-li lentament 
hidròxid de sodi en solució o en escames fins a pH 6-8. 
 
Abocar al recipient nº 3. 
Productes tipus : Àcid nítric, àcid sulfúric, àcid fosfòric,  bisulfats, etc.   

 
 

8.3.4 Grup IV: Mercuri  i compostos de mercuri. 
 

Abans de qualsevol manipulació, retirar objectes d’or, argent i coure dels 
voltants.  

El mercuri vessat s’ha de recollir immediatament mitjançant aspiració per 
buit, en un flascó. Les petites gotes inassequibles, es tracten amb una 
mescla d’hidròxid de calci i sofre empastada amb una mica d’aigua. Es deixa 
assecar a l’aire i es renta amb aigua abundant. Les sals de mercuri es 
tracten amb una solució de clorur de sodi en excés. Rentar el precipitat 
format. 
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           Abocar al recipient nº 4. 
Productes tipus : Mercuri metall  i compostos de mercuri en general. 
També es pot fer servir un kit de recollida de mercuri que proporcionen 
les empreses de reactius químics, per exemple Cod:175677.1122. 
Panreac. 
 

8.3.5 Grup V: Solucions de sals metàl·liques 
 

• Compostos oxidants, aldehids 
A l‘igual que els anteriors, aquests productes es transformen en sals 
insolubles, dissolent-los en àcid, neutralitzant amb molta precaució amb 
hidròxid d’amoni i precipitant després per addició de carbonat de sodi. 
Rentar el precipitat de carbonat format.  

 

Abocar al recipient nº 5. 
Productes tipus : Benzaldehid, clorats, clorits, nitrats nitrits, etc. 
 
• Compostos d’arsènic, cadmi, plom i tali.  
 
Abocar al recipient nº 5. 
Productes tipus :  Compostos de metalls pesants. 
 
• Compostos de bari. 

Aquests productes es transformen en sals insolubles, dissolent-los en àcid, 
neutralitzant amb molta precaució amb hidròxid  d’amoni i precipitant 
desprès per addició de carbonat de sodi. Rentar el precipitat de carbonat 
format. 

No és aconsellable fer-ho als Laboratoris de Secundaria  

 

Abocar al recipient nº 5. 
Productes tipus:  Compostos de bari. 

 
8.3.6. Grup VI: Residus químics sòlids  
 

Es classifiquen  en aquest grup tot el material que s’ha de rebutjar per 
estar contaminat amb productes químics i tots els productes químics 
orgànics i inorgànics en estat sòlid per la qual cosa establirem tres 
grups: 
 

• Material rebutjat contaminat: A aquest grup pertanyen el 
material contaminat amb productes químics. Es podran establir 
subgrups de classificació, per la naturalesa del material i del 
contaminant tenint en comte els requisits que marca el gestor 
autoritzat. 

• Sòlids orgànics: Inclou els productes químics de naturalesa 
orgànica o contaminats amb productes químics orgànics com, per 
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exemple, la gel de sílice o el carbó actiu impregnats amb 
dissolvents orgànics. 

• Sòlids inorgànics: A aquest grup hi pertanyen els productes 
químics de naturalesa inorgànica, com per exemple les sals dels 
metalls pesats.  

 

8.3.7 Grup VII: Especials 
 

A aquest grup hi pertanyen els productes químics sòlids i líquids que per 
la seva elevada perillositat, no es poden incloure en cap dels altres 
grups, així com els reactius purs obsolets o els caducats. Aquests  
productes no poden barrejar-se entre ells ni amb els residus d’altres 
grups: 

• Comburents ( peròxids) 
• Substàncies pirofòriques (metalls en pols). 
• Compostos molt reactius: àcids fumants, clorurs d’àcid, metalls 

alcalins (sodi, potassi), compostos amb halògens actius (Bromur 
de benzil), compostos que es poden polimeritzar, compostos que 
poden donar lloc a peròxids (èters), restos de reaccions, 
productes no etiquetats. 

• Compostos molt tòxics (mescla cròmica, cianurs, sulfurs, etc.) 
• Compostos no identificats. 

 
Les substàncies classificades com a cancerígenes es recullen separadament, 
ja que el treball amb aquests tipus de substàncies i amb els seus residus, està 
regulat pel R.D. 665/1997 “sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”. A l‘art. 5-I 
s’indica que: [cal] “disposar de mitjans que permetin....la recollida, 
emmagatzematge i eliminació de residus, mitjançant la utilització de recipients 
hermètics etiquetats de manera clara, inequívoca i llegible, col·locar les senyals 
de perill de manera clarament visibles, de conformitat tot això amb la normativa 
vigent en la matèria” 
 

8.3.8 Tipus d’envasos 
 
 
Per a l’envasa’t i separació dels residus es fan servir diferents tipus de 
recipients segons siguin la quantitat i la classe de residus. És recomanable 
utilitzar envasos homologats per al transport de substàncies perilloses. 
L’elecció del tipus d’envàs també depèn de qüestions logístiques com ara la 
capacitat d’emmagatzematge del laboratori o del centre. 
 
Alguns dels tipus d’envasos a utilitzar poden ser: 
 

• Contenidors (garrafes) de polietilè d’alta densitat resistent a la 
majoria de productes químics, els envasos són aptes per als 
residus tant sòlids com líquids, dels grups I al VI. També es poden 
fer servir els envasos originals procedents dels productes, sempre 
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que estiguin correctament etiquetats i marcats. La capacitat depèn 
del volum del residus generats. 

• Bidons de polietilè de diferent capacitat amb boca ampla, destinat 
al material rebutjat contaminat. 

• Caixes estanques de polietilè amb un fons de producte absorbent 
preparades per a l’emmagatzematge i transport dels reactius 
obsolets i altres productes especials. 

• Envasos de seguretat, proveïts de tallafocs i compensació de 
pressió, idonis per a productes molt inflamables (molt volàtils) o 
que desprenguin males olors. 

 
Aquests tipus d’envasos poden ser subministrats per l’empresa gestora o per 
empreses especialitzades del sector. 
 
 

8.4   ETIQUETATGE I IDENTIFICACIÓ DELS ENVASOS. 
 
L’etiquetatge dels residus perillosos ha de complir amb allò establert al 
R.D.833/88 i a més a més, de l‘especificat abans per als productes 
cancerígens, incloent els quatre punts següents: 
 

• Pictogrames i indicacions de perill, d’acord amb l’annex II del R.D. 
363/1995. 

• Els riscos específics mitjançant les frases R, d’acord amb l’annex III del 
R.D. 363/1995. 

• Els consells de prudència mitjançant les frases S, d’acord amb l’annex IV 
del R.D. 363/1995. 

• Un espai en blanc on el productor ha de fer-hi constar el principal 
component tòxic o perillós del residu. Exemple: Metalls pesants, crom 
(VI), metanol etc. 

Les etiquetes poden elaborar-se conjuntament amb l’empresa gestora dels 
residus. A l’etiqueta identificativa del productor ha de constar-hi: Entitat, unitat, 
responsable i data. Es farà d’acord amb les seves necessitats. 
 

8.5   EMMAGATZEMATGE TEMPORAL. 
 
Si les quantitat de residus és petita i el tipus no implica un risc gaire elevat 
d’incendi o toxicitat, fet que es dóna en la majoria dels nostres casos a 
Secundària, els contenidors poden emmagatzemar-se al laboratori mateix. En 
aquest cas, però cal habilitar un lloc exclusiu per a aquesta finalitat o utilitzar 
armaris de seguretat amb un RF-15. S’ha d’evitar l’apilonament, habilitant 
prestatgeries metàl·liques i dipositant al terra els contenidors grans, reservant 
els prestatges superiors per als contenidors petits. 
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8.6   NORMES DE SEGURETAT EN LA MANIPULACIÓ DE RESIDUS. 

 
Els residus quan ja no són útils per el treball del laboratori segueixen sent un 
risc potencial al laboratori fins que l‘empresa gestora no els retiri. Per la qual 
cosa, és necessari prendre unes mesures bàsiques de seguretat: 
 

• Incompatibilitat entre substàncies. És fonamental que els envasos 
tinguin una identificació immediata. És aconsellable adjudicar a cada 
grup de residus un color. Les incompatibilitats més importants són les 
del grup VII, per la qual cosa mai s’han de barrejar entre ells ni amb 
els altres grups. Sempre que sigui possible, els residus d’aquest grup 
es mantindran en els seus envasos originals. 

• Sempre s’ha d’evitar el contacte amb els residus, en la seva 
manipulació, fem servir ulleres, guants i protecció respiratòria, ja que no 
existeixen equips que protegeixin davant a tots els productes. 

• Si no es coneixen les propietats i característiques d’algun dels residus, 
se’l considerarà perillós, assumint el màxim nivell de protecció en la seva 
manipulació. 

• Mai s’han de manipular els residus en solitari. 
• El vessament dels residus als envasos corresponents s’ha d’efectuar de 

forma lenta i controlada. L’operació serà interrompuda si s’observa 
qualsevol fenomen anormal com la producció de gasos, o un increment 
excessiu de temperatura. 

• Una vegada finalitzada l’operació de transvasament del residu al 
contenidor, cal tancar l’envàs fins a la propera utilització. 

• Els envasos no s’han d’omplir més enllà del 90% de la seva capacitat 
amb la finalitat d’evitar esquitxades, vessaments o sobrepressions.  

• Dins del laboratori, els envasos dels residus en ús no es deixaran en 
llocs de pas, ni propers a un focus de calor. Si és possible, es 
dipositaran a terra però a un lloc apartat de zona de pas i que no faci 
nosa.  

 
 

8.7   RESIDUS BIOLÒGICS  

 
Ens manca parlar de residus biològics, ja que el Laboratori de Ciències 
Naturals genera aquests tipus de residu. La literatura sobre aquest tema es 
refereix totalment a classificació de residus sanitaris i els seus riscos associats. 
Es donen diferents classificacions: Així, a l’estudiar on podríem incloure els 
residus generats a un laboratori de Naturals, ens decantem per comentar 
breument, la donada per la ”Guia de gestió de residus sanitaris” Departament 
de Sanitat i Seguretat Social. Programa de Gestió Intercentre de Residus 
Sanitaris, que ens permet enquibir-hi els residus que  generem  i com eliminar-
los. S’indica l’existència de quatre grups que es classifiquen en dues grans 
classes: 
 

• Els que no tenen risc o inespecífics, que s’inclouen als grups I i II. 
• Els de risc o específics, integrats als grups II i IV. 
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Des del punt de vista de contaminació  que presenten els residus generats es 
poden classificar en dues subclasses: 
 

• Els de contaminació biològica: grups I i II. 
• Els de contaminació química: grup IV 

 
Els residus sense risc o inespecífics d’un centre sanitari són aquells que per 
les seves característiques i grau de contaminació no requereixen, a l’exterior 
del centre, d’un tractament específic ni diferenciat de l’aplica’t als residus 
municipals. 
 
Entre els residus inespecífics es troben els dels grups I i II. 
 

• Grup I 
 
Són residus municipals i no requereixen exigències especials de gestió ni 
dins ni fora del centre generador. Aquest grup de residus inclou materials de 
cartró, paper, envasos buits, vidre, plàstic o metall i matèria orgànica que 
normalment es generen en oficines , cuines, bars restaurants, jardineria, etc. A 
aquests tipus de residus podem considerar-hi una part dels residus dels 
laboratoris de Naturals. També podem afegir a aquest grup els cultius i mostres 
de teixits biològicament innocus i el material en contacte amb aquests agents 
que es posaran en bosses de gruix especial (galga 220)  
 

• Grup II 
 
Estan constituïts per residus, encara que inerts (material de cures, robes i 
materials d’un sol ús, etc.) es deriven directament de les pràctiques i activitats 
sanitàries, per la qual cosa, no tenen res a veure amb els generats als 
laboratoris de Naturals. 
 
Els residus de risc o específics són els que per les seves característiques i 
grau de contaminació biològica o química requereixen un tractament específic i 
diferenciat dels residus municipals, tant dintre com fora del Centre Sanitari.  
 
Entre els residus de risc o específics, s’hi troben els grups II i IV. 
 

• Grup III 
  
No tenen res a veure amb els residus que poden generar-me a un laboratori de 
Naturals en un Centre de Secundària, ja que inclouen: la sang i els 
hemoderivats en  recipients estancs, agulles i material punxant i no punxant 
contaminat , les vacunes vives i atenuades, els cultius i les mostres de teixits, 
les reserves d’agents infecciosos etc. Necessiten un tractament molt curós i 
especialitzat. 
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• Grup IV  
 
Són els residus especials no inclosos en el grup III i els citotòxics. Consta de 
cinc subgrups: 

1. citotòxics 
2. radioactius 
3. restes de substàncies químiques 
4. restes de medicaments 
5. altres (piles, fluorescents, etc.) 

 
El subgrup que podem associar als residus d’un laboratori de Naturals és el 
nombre 3 (restes de substàncies químiques), que tractarem de la mateixa 
manera que hem fet amb els residus generats pels laboratoris de Química de 
Secundària. 
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9. PLA LOGÍSTIC 
 
9.1.  INTRODUCCIÓ  
 
Tant des del punt de vista mediambiental com d’educació ciutadana dels 
alumnes, l’activitat dels laboratoris de pràctiques presenta un problema que no 
és a l’abast dels Instituts resoldre: els residus. 
 
Els residus que es generen a les pràctiques que es duen a terme als 
laboratoris, així com l’acumulació de productes químics, que no s’han fet servir 
(ni es faran servir) constitueixen residus químics que cal gestionar 
adequadament. Les empreses, laboratoris professionals i de les Universitats 
que generen aquest tipus de residus han de complir amb la legislació establerta 
que obliga a la seva gestió adequada. Aquesta gestió, explicada resumidament, 
té dues parts, una interna i una altra d’externa que és en mans d’empreses 
especialitzades. 
 
La gestió interna es basa en el principi de minimització (generar la mínima 
quantitat possible de residus), la reutilització o reciclatge, la neutralització 
(transformació en residu inert o urbà) quan és possible i, finalment, la 
classificació adequada de cara a la gestió externa. Per fer aquesta classificació 
cal prèviament haver-la concertat amb l’empresa que farà la gestió externa de 
cara a minimitzar els costos de recollida i tractament posterior. 
 
La part externa la du a terme una empresa especialitzada, autoritzada per 
l’ARC (Agència de Residus de Catalunya), que cobra per fer-la, en funció de la 
quantitat de residus, de la periodicitat de la recollida, de la seva perillositat i de 
la seva classificació en diferents grups. Aquesta empresa subministra els 
envasos per a la recollida i selecció i fa el transport i tractament posterior en 
funció de les possibilitats existents i de la legislació sobre abocadors, 
incineració, etc. a aplicar. 
 
 
9.2. QUESTIONS PRÈVIES 
 
En el cas dels Instituts, caldria doncs, disposar d’un pla de gestió interna que 
seria més o menys específic de cada institut i que seria relativament fàcil 
proposar, però que necessàriament hauria d’anar lligat al pla extern pel tema 
de la classificació, envasos i recollida. Pel que fa el pla extern, caldria que el 
Departament, amb l’assessorament de l’ARC contractés una o vàries empreses 
autoritzades per fer aquesta recollida i gestió. Una negociació global alleugeria 
els costos i permetria tenir un pla que es podria dissenyar per etapes al llarg 
d’un parell d’anys. 
 
9.2.1. Primera etapa 
 
La primera etapa hauria d’incloure, en primer lloc, un inventari dels productes 
considerats “perillosos” i que cal retirar amb una certa urgència; en segon lloc, 
 l’inventari dels considerats com residus acumulats i, en tercer lloc, una 
estimació del residus que es generen durant el curs. Amb aquesta informació  
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es podria iniciar el procés de cara a disposar un pressupost i avaluar-ne les 
possibilitats de compliment, així com fixar o proposar la periodicitat de recollida. 
 
En aquests moment, la única possibilitat per part dels centres és guardar el 
residus acumulats i els generats a les pràctiques i, en alguns casos i, a títol 
absolutament particular, aconseguir que alguns d’aquests residus siguin 
admesos en deixalleries com si ex tractessin de residus d’origen domèstic. 
 
Tornant al que dèiem al principi, aquesta situació és manifestament incorrecta, 
tant pel que fa a la formació dels alumnes (se’ls hi pot donar a entendre que els 
residus es gestionen, però no és cert), com a la adequada gestió ambiental, 
com des del punt de vista de la legislació vigent. 
 
Per tal de corregir la situació actual, en primer lloc, intentarem donar un perfil 
de quins són aproximadament  els grups de residus dels laboratoris del 
departament de Ciències que es troben en els Instituts de Secundaria, si bé és 
necessari que cada centre faci el seu inventari de quin són el seus propis 
residus, per poder fer una actuació global i periòdica, 
 
 Per poder donar una aproximació a aquesta informació, hem fet un petit estudi 
de camp sobre els productes que hi ha en alguns Instituts de Barcelona ciutat, 
situats en diferents districtes i amb una antiguitat molt diferent, per a tenir una 
idea aproximada dels estocs generals, tant als laboratoris de Química i Física 
coms als laboratoris de Ciències Naturals . 
Hem fet un llistat de aquells, que en principi, considerem com “perillosos” per 
fer una primera actuació més urgent.  
També hem fet una estimació del tipus de residus que es generen 
temporalment.  
 
 
9.2.2. Segona etapa 
 
En segon lloc, ens hem informat del nombre de Instituts que hi ha a cada 
districte de la ciutat de Barcelona el seu nom i adreça i ubicació. Hem 
aconseguit del Consorci d’Educació de Barcelona els plànols dels diferents 
districtes de Barcelona en els que es troben localitzats els diferents IES.  
També hem aconseguit,del Departament d’Educació informació de tots els 
instituts de Catalunya. 
 
Amb aquetes dades, tindrem una aproximació teòrica, no quantitativa, dels 
residus que es probable que es trobin a tots els Instituts, ja que en teoria tots 
els Centres  fem, més o menys, el mateix tipus de practiques.  
Si demés, podem contar  amb l’assessorament de l’ARC  i d’una o varies 
empreses especialitzades en recollida I gestió externa de residus, prepararem 
un PLA LOGÍSTIC per a intentar solucionar el tema de residus als Centres de 
Secundària. 
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9.3. RESIDUS 
 
Per conèixer el tipus de residus que hi ha als centres i la seva perillositat 
realitzarem les següents intervencions:  
 
 
9.3.1. Inventari dels productes considerats com residus acumulats. 
 

• Tots els que no tinguin etiqueta o la seva identificació és dubtosa. 
• Tots els considerats com a “perillosos” amb poques o nul·les possibilitats 

d’utilització. 
• Els sòlids amb aspecte de mal estat(hidratats,solidificats, etc.) 
• Tots els que estigui previst  no utilitzar. 
• Les solucions de concentració ajustada, la qual sigui importat per a la 

seva  utilització, que estiguin caducades. 
 

 
9.3.2. Inventari dels productes considerats “perillosos” i que cal retirar 
amb una certa urgència. 
 
En primera ins tància considerarem: 

• Molt tòxics       T+ 
• Explosius         E 
• Cancerígens, mutagènics i teratogènics 
• Frases de Risc 40/45/46/47/48/49-60/61/62/63 

 
 

Molt tòxics      
T+ 

Tòxics 
T 

Explosius 
E 
 

Cancerígens, tòxics per a la 
reproducció   i mutagènics    

Frases de Risc 
40/45/46/47/48/49-60/61/62/63 

 Àcid Cròmic  Àcid  Cròmic 
 Àcid Pícric Àcid Pícric  
Àcid 
Fluorhídric 

   

Dicromat de 
amoni 

  Dicromat de amoni 

 Metanol,18     
Brom   19        
 Clorur  de Bari  Clorur  de Bari 
Cadmi   Cadmi 
Clorur de 
Cadmi 

  Clorur de Cadmi 

Nitrat de 
Cadmi  

  Nitrat de Cadmi 

 Sulfat de Cadmi  Sulfat de Cadmi 
 Clorur de Cobalt  Clorur de Cobalt 
   Cobalt (II) Nitrat    

 
Mercuri20       

                                                 
18 Inflamable, perill efectes greus per inhalació 
19 Molt tòxic per inhalació, provoca cremades greus 
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Clorur de 
Mercuri (II) 

  Clorur de Mercuri 

Òxid de Mercuri 
(II) 

   

Nitrat de 
Mercuri(II)21  ,  

   

 Acetat de plom (II)  Acetat de plom (II) 
 
                      

  Fòsfor vermell  F, N 

  Carbonat plom (II)   
  Nitrat plom (II)   
 Òxid plom (II)   
 Arseniat de 

potassi 
 Arseniat de potassi 

Cianur de 
potassi 

   

Cromat de 
potassi 

  Cromat de potassi 

Dicromat de 
potassi 

  Dicromat de potassi 

Cianur de 
sodi22 

 
 

  

Fluorur de sodi    
Nitrit de sodi    
Cianur de zinc   Cianur de zinc 
   Clorur de zinc  N, C 
 Benzè  Benzè 
 Fenol   
 Formaldehid  Formaldehid 
   Hexà F, Xn, N 
   Hidroquinona  Xn, N 
 Tetraclorur de 

carboni 
 Tetraclorur de carboni  N 

   Cloroform  N 
 
 
9.3.3. Estimació del residus que es generen durant el curs. 
 

• Dissolvents orgànics halogenats.  
• Dissolvents orgànics. 
• Dissolucions neutralitzades. 
• Mercuri i sals de mercuri. 
• Solució de sals metàl·liques.  
• Residus químics sòlids. 
• Envasos contaminats. 
• Vidre i porcellana trencats. 
• Piles i fluorescents. 

 

                                                                                                                                               
20 Tòxic per inhalació, perill d’efectes acumulatius 

            21 Perill d’efectes acumulatius                     

                     22 Molt tòxic per inhalació, per ingestió  i  en contacte  amb la pel. 
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Aquets grups es reduiran, ja que en la primera actuació es retiraran els 
dissolvents orgànics halogenats, degut a que poden ser substituïts per altres 
productes més innocus amb aplicacions didàctiques similars.  
 
El volum de les solucions de sals metàl·liques també es pot reduir, ja que 
algunes d’elles poden ser reutilitzades com matèria primera d’altres pràctiques. 
 
9.3.4. Realització d’una enquesta 
 
La quantificació de cada un dels grups es molt difícil fer-la, encara que sigui 
aproximada, ja que cada centre té una dinàmica pròpia, tant degut al nombre 
d’alumnes, com de la realització de  un número  determinat de practiques.  
 
Com a conseqüència fora bo que cada centre fes una enquesta dels residus 
que pot generar anualment. 
 
 

PROPOSTA D’ENQUESTA ALS CENTRES, PER CONÈIXER  I 
QUANTIFICAR ELS RESIDUS DE CADA CENTRE EN PARTICULAR. 

 
1º Llistat  dels productes que es consideren no adequats per a Centres de 
Secundaria  
 

Productes Nombre de 
recipients 

Capacitat dels 
recipients 

Sòlid Líquid Gas Dissolució de 
concentració 

Àcid Cròmic       
Àcid Pícric       
Àcid Fluorhídric       
Amoni  
Dicromat  

      

Metanol         
Brom              
Bari Clorur         
Cadmi       
Cadmi Clorur        
Cadmi Nitrat        
Cadmi Sulfat        
Cobalt(II) 
Clorur   

      

Cobalt (II) 
Nitrat    

      

Mercuri       
Mercuri (II) 
Clorur  

      

Mercuri (II)  
Òxid  

      

Mercuri(II)  
Nitrat  

      

Plom (II) Acetat        
Plom (II) 
Carbonat  
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Plom (II) Nitrat        
Plom(II) Òxid        
Potassi 
Arseniat  

      

Potassi Cianur        
Potassi Cromat        
Potassi 
Dicromat  

      

Sodi Cianur  
      

Sodi Fluorur        
Sodi  Nitrit        
Zinc Cianur        
Benzè       
Fenol       
Formaldehid       
Hexà        
Hidroquinona         
Tetraclorur de 
carboni   

      

Cloroform         
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
2º Tipus de residus generats anualment al centre 
 
Grups 
 

Volum 

Dissolvents orgànics halogenats. 
 

 

Dissolvents orgànics. 
 

 

Dissolucions neutralitzades a pH 6-8 
 

 

Mercuri  i sals de mercuri 
 

 

Solucions de sals metàl·liques  
 

 

Residus químics sòlids 
 

 

Especials. 
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9.3.5. Instituts de Secundària que hi ha a tota Catalunya 
  
Com ja hem esmentat anteriorment el Departament d’Educació ens ha 
proporcionat informació de tots els instituts de Catalunya,el Consorci  
d’Educació de Barcelona els plànols dels diferents districtes   Barcelona en els 
que es troben localitzats els diferents IES i l’Ajuntament de Barcelona un Pdf 
que inclou un mapa de la Ciutat de Barcelona en el que estan ubicats tots els 
IES de la ciutat. 
 
 
 
9.3.5.1. Instituts de Secundària que hi ha a cada districte de Barcelona 
Ciutat. 
    

BARCELONA CIUTAT 
 

DISTRICTE 
 

 
Nombre d’IES  

DM I – Ciutat Vella 7 

DM  II – Eixample 7 

DM  III – Sants – Montjuïc 11 

DM  IV – Les Corts 3 

DM  V – Sarrià – Sant Gervasi 6 

DM  VI – Gracia 4 

DM  VII – horta – guinardó 9 

DM  VIII – Nou Barris 12 

DM  IX – Sant Andreu 3 

DM  X – Sant Martí 12 

 
 
9.3.5.2. Instituts de Secundària que hi ha a la resta de Catalunya  
 
 

LOCALITAT  NOMBRE DE 
POBLACIONS 

NOMBRE 
DE 

CENTRES 
Barcelona -  Comarques 80 144 
Baix Llobregat - Anoia 28 59 
Vallès Occidental 18 57 
Tarragona 26 51 
Terres de l’Ebre 15 20 
Lleida 33 53 
Girona 38 61 
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9.4. PLA LOGÍSTIC PER A LA RETIRADA DE RESIDUS A IES DE 
BARCELONA  
 
9.4.1. Actuacions prèvies 
 
Amb el patrocini del Dr Xavier Guardino que m’assessora en aquesta Llicència, 
ens varem reunir a l’INSHT, el Dr Guardino, el Sr Gadea (Tècnic Superior de 
l’INSHT), el Sr Martí (Director Servei Operacions i Emergències del Grup 
ECOCAT) i l’autora de aquesta Llicència Maria Antonia Merino, per a parlar 
sobre la possibilitat de que ECOCAT fes un Pla Logístic per a la retirada de 
residus als IES de Barcelona Ciutat. 
 
Se li va proporcionar al Sr Marti, part de les dades obtingudes durant l’execució 
d’aquesta llicencia, les que li eren escaients:  
Capítol 5.-Estudi de camp dels productes que hi ha als laboratoris de 
Secundària, en els que s’ha assignat a cada un dels productes inventariats els 
seus símbols i indicacions de perill i les frases R i S així com el seu nombre 
CAS corresponent, per poder actualitzar i identificar totes les seves 
característiques segons les normes de la UE. 
Capítol 7.-Actuació amb els productes que es troben més freqüentment als 
laboratoris dels departaments de Ciències a Secundaria  
Capítol 9.-,Informació nombre. nom ,adreça i ubicació dels IES  
A la fi amb aquesta informació i la seva col·laboració es pugés fer un “Pla  
Logístic per a la retirada de residus especials als IES de Barcelona Ciutat”. 
 
El fruit d’aquesta conversa va ser el document Proposta ECOCAT “Pla logistic 
per a la retirada de residus especials a IES de Barcelona” (26 pàgines) inclòs  
al Annex VII 
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10. QÜESTIONARI DE SEGURETAT  
 
10.1. ADAPTACIÓ ALS LABORATORIS DE SECUNDÀRIA DE “ NTP 135: 
SEGURIDAD EN EL LABORATORIO. CUESTIONARIO DE SEGURIDAD.” 
 
És de suma importància que els professors que fan servir els laboratoris de 
Ciències Experimentals  als centres de Secundària, tinguin una idea, encara 
que  aproximada, de quin és el grau de seguretat de les seves instal·lacions i 
de la protecció envers a la seguretat que tenen els seus alumnes quan fan els 
treballs al laboratori. 
 
Als laboratoris hi ha riscos  deguts a la toxicitat d’alguns dels productes que 
s’utilitzen, del instrumental emprat, d’explosió, d’incendi fins i tot rics elèctrics i 
deguts a una ergonomia dolenta que repercuteixen en problemes per a la salut 
tan dels alumnes com dels professors. 
 
Para poder avaluar la seguretat del treball al laboratori farem servir un 
qüestionari d’autoavaluació que pretén,a més a més, obtenir informació sobre 
quines són les condicions d’inseguretat que es donen amb més freqüència als 
laboratoris de Secundària. 
 
Ens basarem en “NTP 135: Seguridad en el laboratorio. Cuestionario de 
Seguridad” en la que es fa referència a un qüestionari proposat per Hedber i 
Bussel. Is Your Laboratory a Safe Place to Work?, que permetre obtenir una 
puntuació estimativa del nivell de seguretat del laboratori enquestat. 
 
Presentarem una adaptació per a Secundària d’aquest qüestionari, que consta 
d’una sèrie d’afirmacions, agrupades en nou apartats sobre qüestions de 
seguretat al laboratori.  
Per a cada afirmació existeix  la possibilitat  de tres comentaris: Es compleix 
(SI), no es compleix (NO) o bé, no és aplicable (NA). Aquets últim s’utilitza per 
a aquells casos en que es fa referència a temes que no són aplicables al 
laboratori estudiat. 
 
Una vegada complimentat tot el qüestionari, es calcula la puntuació aplicant la 
formula següent: 
 

 

100
..º100

º.
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−
=  

 
 
Lo que ens donarà una mesura indicativa del nive ll de seguretat existent. 
En el estudi previ que utilitzaren els seus autors en EE.UU. para comprovar la 
validesa del qüestionari, es va trobar la següent distribució: 
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Puntuació Percentatge de qüestionaris 
<  40% 1% 
40 - 49 5% 
50 - 59 11% 
60 - 69 19% 
70 - 79 21% 
80 - 89 27% 
90 - 100 11% 

 
 

10.2. QÜESTIONARI 
 
 
 

ÉS EL LABORATORI DEL TEU CENTRE UN LLOC SEGUR? 
 
10.2.1.Aspectes generals 
 

Qüestió SI NO NA 
1. Tots els accidents i incidents, s’enregistren i es comenten amb el 
alumnes i la resta de professors de forma rutinària. 

   

2. Es disposa d’una alarma accessible per a evacuar el laboratori.    
3. Es disposa d’un sistema general d’alarma per a tot l’edifici.    
4. La porta o portes del laboratori són suficients per a una adequada 
evacuació en cas de emergència (vegeu RD 216/2006). 

   

5. Els alumnes no fan cap experiment sense l’autorització del professor/a.    
6. Les aigüeres tenen reixetes de plàstic o de cautxú en el desguàs i 
disposen de sabó. 

   

7.  Els desguassos de les aigüeres utilitzats als laboratoris estan separats 
dels destinats a altres usos.  

   

8. Els vasos de precipitats no s’utilitzen mai per a beure.    
9. Està prohibit beure i menjar res al laboratori.    
10. Els alumnes saben que mai es pot tastar cap producte químic, i que, 
cas de tenir-lo que olorar es fa portant una petita quantitat de vapor cap el 
nas amb la mà  

   

11. Els alumnes saben que s’ha de pipetejar sempre amb mitjans mecànics, 
mai amb la boca. 

   

12. Els alumnes saben que no es pot tocar mai amb les mans cap producte, 
(encara que es portin guants); si són sòlids fan servir espàtules i pels líquids 
els estris adients com pipetes. 

   

13. Les ampolles no s’omplen mai amb productes diferents als indicats a la 
etiqueta i etiqueten abans o immediatament després d’omplir-les. 

   

14. Està establert que mai s’utilitzi cap producte que no estigui degudament 
etiquetat. 

   

15. Es llegeix curosament la informació sobre la perillositat intrínseca, 
condicions de manipulació, emmagatzematge i eliminació dels productes 
que es fan servir al laboratori. 

   

16. No es guarda ni s’elimina mai cap producte del laboratori si no és sota 
la supervisió del professor/a 

   

17. Als productes només s’hi accedeix amb autorització del professor.    
 
18. Hi ha senyalització normalitzada d’emergència (vegeu RD 485/1997 i 
RD 216/2006). 
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19. Hi ha accés fàcil a informació sobre seguretat al laboratori: fitxes, llibres, 
internet. 

   

20. Mai hi poden haver alumnes treballant sols al laboratori.    
21. Als alumnes que porten el cabell llarg, se’ls hi fa recollir o cobrir per 
treballar al laboratori 

   

22. Cas d’emprar materials perillosos es fa sempre en petites quantitats.     
23. Cas d’emprar materials perillosos es controlen pas a pas durant la seva 
utilització fins que es guarden el magatzem o són eliminats. 

   

24. Tots els productes perillosos estan adequadament identificats i es 
manipulen amb precaucions especials.  

   

25. Un cop acabats els experiment es recull el material i es guarden 
adequadament els residus.  

   

26. Tots els aparells de vidre per a fer muntatges al laboratori són de 
qualitat adequada a les condicions de treball a que es faran servir: pressió, 
temperatura, tensions, rascades i cops. 

   

27. Les pinces dissenyades per a usos específics estan sempre 
disponibles, prop dels llocs on es faran servir. 

   

28. Hi ha, i està en marxa, un programa de manteniment general i neteja del 
laboratori i de les taules de treball i no hi ha material en desús ni trencat 

   

29. El manipular, transportar o treballar amb productes i equips perillosos 
no està permès als alumnes, si no està supervisat pels professors. 

   

30. S’utilitzen vidres de rellotge per a evitar esquitxades quan s’escalfen 
líquids. 

   

31. S’utilitzen mantes calefactores en lloc de flames obertes per a escalfar 
líquids inflamables. 

   

32.S’han eliminat dels laboratoris tots els productes classificats com a molt 
tòxics, carcinogènics, mutagènics i teratogènics. 

   

33. Es disposa de mantes ofegafocs.     
34. Es treballa sempre al laboratori amb les portes practicables    
35. Es tanca amb clau el laboratori quan no es fa servir.    
36. Hi ha dutxa de seguretat    
37. Hi ha rentaulls de seguretat    
 
 
 
 
10.2.2.Ventilació 
 
38. Es controla la ventilació general del laboratori, ni que sigui generant 
corrents d’aire de manera periòdica 

   

39. Es procura que l’aire del laboratori no vagi a parar a altres llocs de 
l’edifici 

   

40. Es controla periòdicament el funcionament de les vitrines.    
41. Les vitrines o campanes són suficientment efectives per eliminar tots els 
olors forts 

   

42. Les vitrines tenen finestres o pantalles de vidre de seguretat per a quan 
s’hi fan experiments que poden provocar esquitxos o (encara que molt 
remotament) explosions. 
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10.2.3. Emmagatzematge  
 

Qüestió SI NO NA 
43. Hi ha magatzem de productes separat del propi laboratori.    
44. El magatzem de productes està situat a un lloc del que es pugui sortir i 
entrar sense entrebancs, ben il·luminat i ventilat.  

   

45. Es fan servir neveres específiques per a productes químics, o, si se’n 
fan servir de domèstiques, estan preparades per a guardar productes 
químics inflamables  

   

46. Les neveres no s’utilitzen mai per a guardar aliments.    
47. A l’hora d’emmagatzemar productes es tenen en compte les 
incompatibilitats. Es a dir, els productes químics que puguin reaccionar 
entre ells s’emmagatzemen lluny uns dels altres. 

   

48. Els recipients grans de vidre que continguin  productes químics líquids 
que no siguin inflamables, agents oxidants i àcids, estan dotats de cobertes 
protectores per a evitar projeccions i esquitxades en cas de ruptura.  

   

49. Els recipients grans de reactius perillosos no es guarden mai al 
laboratori 

   

50. Els dissolvents inflamables en quantitats superiors a 0,5 L es guarden 
en recipients metàl·lics de seguretat o en armaris de seguretat.  

   

51. Les prestatgeries disposen d’un vorell protector per evitar el tom i 
caiguda de les ampolles de vidre dels reactius.  

   

52. Els líquids volàtils inflamables es mantenen allunyats de les fonts de 
calor, el sol i els aparells i interruptors elèctrics.  

   

53. Es disposa d’armaris especials per a emmagatzemar productes químics 
inflamables i combustibles.  

   

54. Els reactius i productes químics no es guarden en calaixos tancats amb 
clau 

   

55. Tots els recipients que contenen mercuri estan ben tancats.    
56. Els recipients grans que contenen productes químics es guarden a terra 
o a poca alçada.  

   

57. Els productes químics líquids d’us diari, que es guarden al laboratori, es 
col·loquen en prestatges situats més a prop del terra que els productes 
sòlids 

   

 
 
 
 
 
10.2.4. Primers auxilis 

SI NO NA 
58. El material de primers auxilis es troba fàcilment disponible i està d’acord 
amb les recomanacions bàsiques. 

   

59. Les farmacioles estan identificades clarament.    
60. La informació sobre el què cal fer, on trucar i a qui avisar en cas 
d’accident es troba en lloc ben visible del laboratori. 

   

61. Hi ha professors (o alumnes, segons l’edat) que s’hagin format o 
coneguin bé les tècniques bàsiques de primers auxilis 
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10.2.5. Protecció contra incendis 
SI NO NA 

62. Existeixen extintors adequats per a cada tipus de foc (Vegeu RD 
216/2006). 

   

63. Existeix al menys un extintor gran del tipus de pols químic sec, a mà i 
operatiu, per emergències.  

   

64. Els equips amb flama oberta o productors de guspires estan allunyats 
de vapors i líquids inflamables. 

   

 
65. L’edifici del laboratori té instal·lat un sistema de mànegues d’aigua 
contra incendis (Vegeu RD 216/2006). 

   

66. El Centre disposa d’un Pla d’emergència i evacuació.    
 
 
 
10.2.6. Proteccions Personals 

SI NO NA 
67. S’utilitzen ulleres de seguretat o protectors facials sempre que existeix 
perill d’esquitxades de productes químics o projecció de partícules. 

   

68. S’utilitzen guants de protecció  quan es transvasen productes perillosos 
o manipulen cossos calents. 

   

69. Estan disponibles neutralitzadors i absorbents per casos de 
vessaments. 

   

70. Els aparells i muntatges de vidre no sobresurten de les taules de treball.    
71. Els aparells fràgils i voluminosos estan fixats a les taules de treball per a 
prevenir bolcades i caigudes. 

   

72. Les ampolles de productes corrosius es netegen sempre abans d’obrir-
les. 

   

73.Es comprova que totes les ampolles de reactius estiguin hermèticament 
tancades quan no es fan servir. 

   

74. Tots els alumnes saben que sempre s’ha d’afegir l’àcid sobre l’aigua i 
mai l’aigua sobre l’àcid. 

   

75. Els vasos Dewar dessecadors i recipients grans al buit estan 
apantallats, folrats amb cinta o dintre d’un envolupament metàl·lic. 

   

76. Els productes químics combustibles, líquids volàtils, gotes de mercuri i 
àcids, es netegen immediatament desprès d’un vessament. 

   

77. L’èter i altres productes químics que formen peròxids s’etiqueten amb la 
data d’entrada i d’obertura de l’ampolla. 

   

78. Les ampolles de productes molt volàtils s’obren dins de la campana 
extractora en marxa tenint en compte que hi pot haver sobrepressió i 
emetre vapors tòxics i inflamables.  

   

79. El laboratori s’inspecciona sovint i a fons per a avaluar les condicions de 
seguretat i és prenen ràpidament les mesures per a corregir les anomalies 
detectades 

   

80. Els professors estan familiaritzats amb les normatives existents 
aplicables als laboratoris. 

   

81. Es manté la disciplina i les normes de seguretat es fan complir de 
manera efectiva a tots els alumnes. 

   

82. No es permeten mai bromes pesades ni de cap classe.    
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10.2.7. Seguretat amb el Làser 
 

SI NO NA 
83. Quan no s’estan utilitzant, els rajos làser es dirigeixen sempre a fons no 
reflectants i resistents al foc. 

   

84. El personal del laboratori es troba ubicat a una distància raonable de 
totes les trajectòries anticipades dels rajos. 

   

85. El nivell d’il·luminació és alt a les àrees en les quals estan operant els 
làsers.  

   

 
86. Els alumnes estan assabentats de no mirar mai al raig primari del làser 
o directament a les reflexions especulars del raig o la font de bombeig i no 
apuntar mai al ull amb el raig làser. 

   

87. Els alumnes estan advertits de que ni deixin que el raig làser toqui 
superfícies de la pell. 

   

 
 
10.2.8. Eliminació de Residus 
 

SI NO NA 
88. Hi ha un pla de gestió de residus del laboratori    
89. No es llencen mai productes químics per l’aigüera    
90. S’aplica el principi de minimització (generar la mínima quantitat possible 
de residus) 

   

91. Es procura reutilitzar el productes generats com a residus.    
92. Es guarden els residus en recipients adequats i etiquetats correctament    
93. Els residus no eliminables en el laboratori, són recollits per una empresa 
gestora externa. 

   

 
 
10.2.9. Seguretat Elèctrica 

SI NO NA 
94. El laboratori compleix amb les normatives de seguretat elèctrica (Vegeu 
RD 614/2001 i RD 842/2002). 

   

95.Totes les connexions elèctriques estan en bon estat i es reemplacen 
immediatament quan presenten algun signe de pèrdua d’aïllament.  

   

96. Els equips elèctrics es revisen periòdicament    
97. Abans de connectar un equip a la línia elèctrica, hi ha la instrucció de 
comprovar si està sec i mai es treballa amb equips elèctrics amb les mans 
humides o quan estan mullats. 

   

98. Les bases dels endolls a les vitrines estan col·locades a la part de fora.    
99. En el cas de fer servir un equip elèctric en àrees amb possible 
presència de vapors inflamables, és antideflagrant. 

   

100. Totes les bases dels endolls elèctrics hi els aparells que s’hi endollen 
tenen connexió a terra. 
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11 DIDÀCTICA DE LA SEGURETAT. 
 
11.1 INTRODUCCIÓ 
 
Es troba a la literatura específica que “El professor, durant la realització del seu 
treball (la docència), és un treballador que ha de prendre unes normes 
preventives envers les seves pròpies condicions de treball per la seva pròpia 
seguretat (físic i personal) i al mateix temps ha de preveure-la envers als que 
estan al  seu voltant (l’alumnat). 
 
L’administració, com a empresa que dóna un treball, amb la normativa vigent, 
te l’obligació de proporcionar unes condicions de treball adients i segures, així  
com de donar la formació necessària a tot el seu personal sobre aquestes 
qüestions i al mateix temps exigir-los el compliment de les pautes bàsiques de 
seguretat. 
 
El docent com a pedagog, ha de formar i donar consciència al seu alumnat de 
l’existència d’aquestes normes bàsiques preventives, atès que són treballadors 
en potència. Per tant, cal incorporar des d’un primer moment, aquesta 
prevenció dins de la pròpia activitat escolar, tot donant exemples reals i visibles 
en el dia a dia, de manera que la prevenció arribi a formar part essencial de 
l’activitat i del treball dels alumnes. Cal allunyar la idea generalitzada que 
contempla la prevenció des d’un punt de vista teòric, com una assignatura més, 
sense sentit pràctic immediat.”(1) 
 
L’aprenentatge conceptual a través del treball experimental és un problema 
obert tant en la investigació didàctica com en la pràctica docent. 
 
El marc teòric en el qual ens basem es recolza en tres aspectes: la formació de 
conceptes, la naturalesa evolutiva del seu aprenentatge i el paper del professor 
en el procés de construcció del coneixement.  
 
El treball pràctic als laboratoris és una eina indispensable en la formació dels 
nostres alumnes, però no únicament perquè facilita la comprensió dels 
conceptes que prèviament o posteriorment es veuen a l’aula sinó perquè els 
posa en contacte amb els objectes i problemes reals del món en què viuen. 
 
Per poder fer un treball de laboratori amb plenes garanties s’ha de poder 
establir, des d’un bon començament, una planificació que inclogui la Seguretat 
com a contingut dels coneixements. 
 
És inevitable una sistematització i gradació d’aquests coneixements en l‘etapa 
obligatòria i postobligatòria de l’Ensenyament Secundari, que tingui com a 
finalitat la idea que és el propi alumne el que ha de vetllar per la seva pròpia 
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seguretat i exigir al professor, al Centre Docent i l’Administració que compleixin 
la seva quota de responsabilitat. 

 

11.2. LA FINALITAT DE LA SEGURETAT ÉS PREVENIR ELS ACCIDENTS. 
 
La seguretat en el treball dins dels laboratoris és el conjunt de tècniques i 
procediments que tenen per objectiu eliminar o disminuir el risc que es 
produeixin els accidents en el treball. No tan sols pel dany que poden produir, a 
les persones sinó també al Medi Ambient que actualment és imprescindible de 
tenir-lo en compte. 
 
No es tracta de provocar una “psicosi de seguretat“ que impossibiliti la 
realització de treballs als laboratoris, sinó de formar les persones en els 
aspectes bàsics que permetin prevenir qualsevol tipus d ’incident. En aquest 
sentit, és important tractar d’impartir una Educació per a la Seguretat. 
 
Com hem de plantejar el tema d’educar als nostres alumnes en el valor de la 
seguretat en el treball? Quina metodologia emprem per a assolir la nostra fita? 
 
Hem de tenir amb compte que l’educació per a la Seguretat no és una matèria 
que sé hagi de tractar únicament es l’àrea de Ciències de la Natura, sinó que 
és una matèria d’ensenyament transversal conjuntament amb l’educació per a 
la Salut. 
Quan parlem de “transversalitat” en la prevenció de la seguretat i la salut, 
volem dir que s’han d’integrar tant en els continguts, els procediments i les 
actituds en la totalitat de la vida escolar  i tant en les diverses matèries del 
currículum acadèmic, com a les vivències dels alumnes en el centre escolar. 
 
En realitat  la “transversalitat” és una forma d’ensenyar i d’aprendre.  
 
Els alumnes, han de trobar al seu entorn escolar amistós, en el que puguin 
absorbir uns continguts, uns procediments (hàbits de conducta) i unes actituds 
que tendeixen a millorar a la persona, al grup i a la societat en general.   
Podríem dir que en l’adquisició “inconscient” d’actituds, formes d’interpretar la 
vida, maneres de veure’s a si mateix  i de relacionar-se amb l’entorn, és a on 
intervenim transversalment. 
 
Els alumnes han d’absorbir del seu entorn uns estímuls suficientment 
importants per a integrar  una forma d’actuar present i futura segura, lliure, 
potenciadora, crítica, observadora, sana; en una paraula , responsable.  
 
Els riscos que els treballs poden generar són d’índole diversa: des de riscos 
d’explosió i incendi fins als elèctrics, incloent la toxicitat d’alguns compostos 
que es fan servir, la pròpia perillositat de l’instrumental si no s’utilitza 
correctament, així com també qüestions de confort, il·luminació i ergonomia de 
les instal·lacions, si aquestes no són del tot correctes.  
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No es tracta de complir unes normes sinó d’assolir un valor: la seguretat, ja 
que educar no és tan sols donar informació sinó també formar. Es tracta de fer 
entendre als alumnes, tot reflexionant amb ells, que és necessari interioritzar 
una sèrie de comportaments que els ajudin a vetllar per la seva pròpia 
seguretat i la dels seus companys. 
 
Als centres de Secundària s’educa en valors, hi ha xerrades de “seguretat vial”, 
educació per a la convivència, educació ambiental, etc. que són importants per 
a la formació del alumnes com a membres d’una comunitat. 
 
Al parlar de “valors” malauradament hem de parlar de “contravalors” que una 
part de la societat es dedica a posar en el entorn (insolidaritat, conducció 
irreflexiva i perillosa, comportaments incorrectes, etc) que dificulten la labor 
educativa, tant de la família com dels docents.  
 
És imprescindible que a Secundària é tracti de manera transversal com valors 
importants la Seguretat i la Salut, però de forma inequívoca, en cada un dels 
crèdits de Ciències de la Natura, es tracti la Seguretat als Laboratoris . 
 
Des de la vessant del professorat s’ha de tenir en compte que en el transcurs 
de tota la seva vida laboral, estaran exposats durant les pràctiques de 
laboratori a una sèrie de riscos, a llarg termini la salut de les persones que 
estan exposades a substàncies  tòxics, que poden penetrar en el seu 
organisme, a través de les vies respiratòries, l’aparell digestiu o la pell, pot 
quedar danyada i desembocar en malalties. 
També al laboratori es produeixen reaccions que alliberen grans quantitats 
d’energia donant lloc a riscs físics que poden ser importants. 
Una manera de prevenir eficaçment aquets efectes és ser extremadament 
curós en la manipulació dels productes químics, reduint-ne al màxim la 
exposició i un altre és una formació exhaustiva del professorat sobre temes 
d’identificació i manipulació de productes químics perillosos, emmagatzematge, 
eliminació de residus, etc.,no sol per saber com actuar envers a la seva Salut 
laboral sinó també per poder donar als alumnes no sols informació sobre els 
riscos que es poden trobar, sinó inculcar en ells que la Seguretat en el treball 
és un valor i una responsabilitat individual que hauran de preservar al llarg de 
tota la seva vida.   
 
Ja hem comentat que “Un laboratori no és una aula” i que la prevenció dels 
riscos en ell, implica una adequació correcta de les instal·lacions i una formació 
del professorat exhaustiva, per tal de poder donar als alumnes, no solament  
informació sobre els riscos que es poden trobar, sinó inculcar en ells que la 
Seguretat en el treball és un valor i una responsabilitat individual que hauran de 
preservar al llarg de tota la seva vida.  
 
La primera vegada que els alumnes es posen en contacte amb el laboratori és 
imprescindible mostrar-los com són les instal·lacions, on es troben els diferents 
estris i aparells i quines són les seves aplicacions, veure’ls, tocar-los i 
descriure’ls, no tots de cop,  però si els que faran servir en les properes 
sessions de pràctiques.  
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Hem de tenir en compte que les imatges com a recurs didàctic és d’una eficàcia 
inqüestionable, la paraula i la imatge s’articulen i complementen afavorint i  
 
facilitant l’aprenentatge dels alumnes. No podem utilitzar un determinat estri o  
aparell si abans no l’han vist. (“Te digo Sancho que má vale ración de vista que 
quintales de discursos” Miguel de Cervantes.)  
 
Una altra de les condicions per a un bon aprenentatge eficaç i integrador és la 
ràtio professor/alumnat. Fora bo que el nombre d’alumnes per torn de 
pràctiques i per grup de treball no fos més gran de 14 ó 16 per torn i dos per 
grup, ja que considerant l’edat dels alumnes i amb un sol professor, un nombre 
més gran d’alumnes no és operatiu. 
 
És millor que els mateixos alumnes s‘impliquin i agafin responsabilitats, tot 
agafant el material i a l’acabar la pràctica rentant-lo i l’endreçant-lo. D’aquesta 
manera, el laboratori es trobarà a punt per a començar a traballar amb el grup 
que hi entri desprès. 
 
Un lema serà “el laboratori ha de quedar igual de net i endreçat que com l’has 
trobat quan hi has entrat”, el que fa que es responsabilitzi i impliqui a tots els 
grups d’alumnes – professor que hi treballen al llarg de tot el curs. 
 
Per poder seguir aquesta dinàmica al laboratori, els alumnes han de disposar 
d’un coneixement assolit de: 
 

• les instal·lacions  
• el material  
• les normes d’actuació 

 
Addicionalment, tots els laboratoris han de complir i tenir uns elements de 
seguretat i complir unes condicions de seguretat determinades. 
 
 
11.3   EXEMPLE D’UN TIPUS DE LABORATORI. 
 
Tot laboratori ha de tenir uns elements de seguretat en perfectes condicions i 
en llocs visibles i unes condicions de seguretat ben explicitades i d‘obligat 
acompliment. 
 
 
11.3.1  Elements de seguretat 

•Equips de lluita contra incendis. 

• Vitrina extractora de gasos. 

•Porta de seguretat (dues portes) 

• Farmaciola. 

• Contenidor de vidre 

• Contenidors de residus 
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Els alumnes han de tenir coneixement dels elements de seguretat: 
 
 

Ø Com es fan servir els  equips de lluita contra incendis. 
Ø Com funciona la vitrina extractora de gasos i en quins casos s’ha de 

fer servir (si hi ha abundant despreniment de gasos en les reaccions 
o aquets són tòxics) 

Ø Quin és el comportament segur d’actuació: Les dues portes del 
laboratori han d’estar desblocades i obertes quan s’hi treballa i al 
finalitzar ell torn de pràctiques, s’han de tancar els llums, les claus 
generals de pas d’aigua i gas i tancar amb clau les portes. El 
laboratori romandrà  tancat si no s’utilitza. 

Ø Quan i com són els primers auxilis què cal fer i aquí avisar en cas 
d’accident o d’emergència, quines són les aplicacions del contingut 
de la farmaciola i com i de quina manera desprès d’un accident cal 
anar sempre al metge.. 

Ø Que els vidres trencats s’han de posar en un contenidor diferenciat 
del dels residus especials i del de la brossa comuna. 

Ø Com eliminar els residus.  
 
 
11.3.2 Condicions de seguretat 

• Ordre i neteja. 

• Mantenir lliure accés als passadissos i les portes de sortida. 

• Recollir els vessaments. 
 Utilitzar contenidors de residus especials 
 
Els alumnes han de saber les condicions de seguretat següents: 
 
ü Que al laboratori hi ha d‘haver ordre i neteja. A les taules de treball no 

pot haver-hi material innecessari per a l’execució de les pràctiques que 
s’estan desenvolupant en cada moment. 

ü Que han de mantenir lliure accés als passadissos i les portes de sortida 
per tal que hi hagi, en tot moment, una lliure circulació per tot l’espai del 
laboratori.  

ü Que han de recollir immediatament els vessaments que es produeixen i 
que ho han de fer amb els productes i estris adequats. 

ü Que no es pot llençar res a les aigüeres si no ho ha autoritzat el 
professor/a i que han d’utilitzar els contenidors de residus especials. 

ü Que la vitrina extractora de gasos no s’ha d‘utilitzar mai com a zona 
d’emmagatzematge de productes. 

ü Quan finalitzin les pràctiques han de deixar les taules de treball netes i el 
material net i endreçat 
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11.4   LABORATORI I MATERIAL 
 
 
Un altre requisit important és el coneixement per part dels alumnes dels estris 
de laboratori, el seu nom, la seva funcionalitat, com els han de fer servir i la 
seva ubicació dins del laboratori. 
 
El material que s’usa al laboratori ha d’estar classificat, ordenat i col·locat en 
calaixos i prestatgeries prèviament retolats. 
 
Els alumnes trauran i tornaran al seu lloc tot el material que facin servir a cada 
pràctica, per la qual cosa, és força útil donar als alumnes uns fulls amb els 
dibuixos o fotografies de la disposició dels objectes i del material mateix amb el 
seu nom. El material es disposarà degudament classificat en. 
 
 

• Material de porcellana. 
• Material de ferro 
• Material de vidre. 
• Material vari.  

 
 
Per conèixer la seva ubicació farem un plànol del laboratori on s’indiqui la 
situació dels armaris i del seu contingut el qual penjarem a totes les parets del 
laboratori, per a que els alumnes, quan tinguin algun dubte, sobre la ubicació 
d’algun estri, puguin fàcilment localitzar-lo.    
 
 
11.4.1  Laboratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

ARMARI 1. 
 
Premsa taps Vidres de rellotge 
Pipetes Termòmetres i 

densímetres 
Provetes Accessoris de vidre 
 
 
 
ARMARI 2. 
 
cristal·litzadors Matrassos fons 

pla 
morters  reactius sòlids 

vasos precipitats Kitasatos 
,embuts 

càpsules reactius líquids 

Granetaris 
Forada taps 

matrassos 
aforats 

Erlenmeyers reactius paper de filtre Reixetes cèrcols 
Triangles.  

gradetes Balances dissolucions centrífuga Espàtules 
 Pinces fusta 

tubs d’assaig Agitadors 
calefac. 

col·lecció 
reactius 

pH-metres i gats Llimes, pinces 
varies 

Elevadors Matrassos fons 
rodó 

matrassos 
destil·la. 

 Dessecador 

 
 
 
ARMARI 3. 
 
Buretes, buretes de gasos, silicona 
Refrigerants 
Embuts de decantació 
Material  electròlisi 
 
 
 
ARMARI 4.  
 
refrigerants esmerilats gomes thieles , tubs de seguretat 
material destil·lació nous ,pinces  taps de goma 
matrassos esmerilats pesa substàncies tubs d’assaig 
succionadores picnòmetres i tubs de gasos taps de suro 
 
 
Com s’ha indicat anteriorment, pel que fa al coneixement del material i dels 
estris del laboratori, els alumnes l’han d’anar assolint a mesura que el fan 
servir, la qual cosa no invalida la possibilitat de posar al seu abast, al laboratori 
mateix, uns fulls on poden trobar els dibuixos o fotografies, de tot el material 
amb el nom corresponent. 
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11.4.2 Material de porcellana. 
 

 
FONT Merino, M A; Calafell, M; Sanchez, F. Pràctiques de química pera COU i Secundària 
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11.4.3. Material de ferro 
 
 

 
FONT Merino, M A; Calafell, M; Sanchez, F. Pràctiques de química pera COU i Secundària 
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11.4.4.Material de vidre 1 
 
 
 

 
FONT Merino, M A; Calafell, M; Sanchez, F. Pràctiques de química pera COU i Secundària 
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Material de vidre 2. 
 
 

 
FONT Merino, M A; Calafell, M; Sanchez, F. Pràctiques de química pera COU i Secundària 
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11.4.5 Material de vidre 3. 
 
 

 
FONT Merino, M A; Calafell, M; Sanchez, F. Pràctiques de química pera COU i Secundària 

El coneixement del material no es farà de cop si no que s’anirà assolint de mica 
en mica, a mesura que als alumnes els faci falta. 
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Continuant amb l’idea que les imatges són un bon recurs didàctic i amb l’ajuda 
de les noves tecnologies informàtiques, es poden fer petits exercicis de 
reconeixement i assimilació del material del laboratori. 
 
Als ordenadors que estan a disposició dels alumnes, ja sigui als laboratoris, si 
n’hi ha, o a l’aula d’informàtica, es pot generar un directori amb una carpeta que 
pertanyi al laboratori de química, de lliure accés per als alumnes, on puguin 
trobar planes amb els estris del laboratori semblant a les anteriors o com les 
que mostrem a continuació. 
 

11.4.7  MATERIAL DE FERRO PRÀCTIQUES 
 

  
Doble nou Pinces  tubs i 

termòmetres 
Pinces  bureta i 

tubs 
Pinces  gresol Pinces  tubs  

i  matrassos 

   
  

Pinces normal Pinces triples Cullera fusions Suport Cèrcol 

 
   

Espàtules 
cullera 

Espàtules Esmola i forada 
taps 

Premsa taps de 
suro 

Elevadors 

   
Gradetes Reixeta Triangles Tres peus Escorredora 

   
Suport pipetes Escovillons Gresols d’acer Suport  matràs 

rodó 
Bec Bunsen 
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11.4.8.MATERIAL VARI 

 
 
 
 

   
 

Agitador magnètic  
amb  calefactor 

Agitador 
magnètic 

Iman agitador 
magnètic 

Bany de sorra Mantes 
calefactores 

   
Balança Balança mini centrifuga Centrifuga de mà Estufa 

  
 

Lupes pH-metre digital Bombes buit Pipum Armari de 
seguretat 

     
Detergent Guants antiàcid Guants anticalor Guants antifred Guants anticalor i 

vessaments 

    
Ulleres seguretat Encenedor 

alcohol 
Cronòmetre 

digital 
Corda flexible 

calefactora 
Suport 

densímetres 
 
 
 
 
Amb aquest material els alumnes podran resoldre exercicis com el que 
proposem a continuació i el professor disposarà d’un infinit nombre de 
possibilitats per a preparar-ne d’altres.  
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11.5  CONJUNT DE NORMES PER ACONSEGUIR UN TREBALL SEGUR AL 
LABORATORI DE QUÍMICA. 
 
11.5.1  Guia dels alumnes al Laboratori de pràctiques. 
 
1. Seguretat personal. 
 

• És aconsellable portar bata de cotó i ulleres de seguretat.  
• No es poden portar lents de contacte “lentilles”, ni ulleres amb vidres 

orgànics. 
• Si portes els cabells llargs, és convenient que te’ls lliguis. 
• Evita portar bufanda, fulard, etc. 
• Has de tenir sempre les mans netes i eixutes. 
• Si tens ferides porta -les sempre tapades. 
• Evita el perill de tocar amb les mans humides qualsevol instal·lació o 

aparell elèctric connectat. 
• No tastis mai un producte químic. 
• No oloris directament cap producte. 
• Renta’t les mans amb sabó immediatament després de tocar qualsevol        

producte químic i sempre quan surtis del laboratori. 
 
2. Seguretat relacionada amb la manipulació dels productes. 
 

• Manipula els reactius, i en general tot el material, amb precaució. 
• Estigues alerta dels símbols de perillositat dels productes. 
• Els reactius estaran degudament etiquetats; per tant, comprova que 

l’etiqueta del flascó que utilitzaràs indica exactament el que necessites, i 
no utilitzis cap producte no etiquetat, sense indicació expressa. 

• No deixis mai els taps damunt la taula de forma que puguin tacar-la o 
que es puguin  contaminar d’altres productes. 

• Si has d’olorar algun producte, no ho facis de forma directa sobre els 
recipients o la sortida de gasos. 

• No escalfis mai un líquid inflamable directament a la flama, ni el 
manipulis prop del foc. Si has d’escalfar un tub d’assaig, agafa’l amb una 
pinça de fusta, inclina’l i acosta la flama a la part central del tub, mai a la 
base. 

• Aquelles pràctiques on hi ha alliberament de fums o vapors tòxics heu de 
realitzar-les obligatòriament a les vitrines. 

• Quan pipetegeu líquids, utilitzeu sempre un sistema de succió (pera, 
pipum).No pipetegeu mai amb la boca. 

• Utilitza els àcids amb la màxima precaució. Sempre s’afegeix l’àcid 
sobre l’aigua, mai a l’inrevés. Si observes escalfament, addiciona 
lentament l’àcid deixant refredar la dissolució abans d’una nova addició. 

• No tornis als recipients d’origen els reactius no utilitzats. 
• No llencis productes a les piques. Per a l’eliminació de residus consulta 

al professor/a. Si has de llençar líquids a la pica, fes-ho amb aigua 
corrent. 
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• 3. Seguretat relacionada amb el material. 
 

• Abans de començar la pràctica, assegura’t que has entès el que has de 
fer i comprova que tot estigui en perfecte ordre de funcionament. Si tens 
algun dubte pregunta al professor/a. 

• No toquis mai altres materials que els que corresponen a la teva 
pràctica. 

• No pesis directament a les balances, utilitza vidres de rellotge, pesa 
substàncies, etc. 

• No manipulis cap instal·lació del laboratori si no ho indiquen les 
instruccions del teu treball. 

• Durant la pràctica evita fer desplaçaments injustificats. 
• El vidre es trenca fàcilment i pot ésser origen de ferides. Utilitza amb 

precaució tots els objectes d’aquest material i recorda que quan està 
calent té el mateix aspecte que quan està fred, la qual cosa és, amb 
freqüència, origen de cremades doloroses. 

• Tots els endolls tindran indicat el voltatge, per tant comprova, abans de 
connectar, què és l'adequat. 

• En cas d’avaria en aparells connectats a la xarxa elèctrica, 
desconnecta’ls abans d’iniciar qualsevol investigació de les causes. 
Avisa el professor/a. 

• Has d’avisar al professor de qualsevol incident.  
• En acabar la pràctica, neteja i ordena el material d’acord amb les 

instruccions que et doni el professor. Comprova que tot quedi en ordre. 
Desconnecta els aparells elèctrics. 

• Abans de sortir del laboratori renta’t les mans i tanca les claus de pas del 
gas i de l’aigua.  

 
 
Per a aconseguir que els alumnes vagin aprenent, poc a poc, les formes 
d’actuació correctes al laboratori, un dels recursos didàctics que emprem molt 
sovint i té uns resultats força favorables, és fer uns exercicis que impliquin als 
propis alumnes de forma activa, fent servir dibuixos sobre situacions que es 
produeixen al laboratori, que hagin fet ells o d’altres persones, en les que hi 
hagi comportaments adequats i de no adequats en el desenvolupament d’una 
sessió de pràctiques. 
 
 
Els alumnes hauran de comentar quines són les situacions no correctes que 
apareixen al dibuix  
 
 
Tots els dibuixos adjunts són d’alumnes fets al llarg dels anys. El recurs 
didàctic té dos vessants: primera, els alumnes, al fer el dibuix, fixen les idees 
sobre les normes i segona, els dibuixos fets pels companys serveixen per fer 
els exercicis, motiu pel qual tots els components del grup treballen 
conjuntament. 
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11.5.2  Exercicis pràctics 
 
 
Exercici 1 
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Exercici 2 
 

 
 
 
 
 
Assenyala els principals perills que presenta aquest dibuix 
1.............................................................................. 
 
2 ............................................................................. 
 
3.............................................................................. 
 
4.............................................................................. 
 
5.............................................................................. 
 
6............................................................................... 
 
7............................................................................... 
 
8............................................................................... 
 
................................................................................. 
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Exercici 3 
 

 
 
Exercici 4 
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Exercici 5 
 

 
 

Exercici 6 
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Exercici 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
També és important que es conegui uns suggeriments de comportament i 
responsabilitat dels professors ja que unes pràctiques serioses i eficients 
requereixen una preparació i realització acurada.  
 
 
11.5.3.  Guia del professor del laboratori de pràctiques.  
 
 
1. Abans de començar les pràctiques. 
 
• Cal preparar o revisar el material i els productes que es faran servir. 
• Retirar el material que no sigui necessari per a la pràctica prevista. 
• Comprovar la correcta disposició dels elements de seguretat. 
• Mantenir els reactius en perfectes condicions (Revisió periòdica). 
• Estar alerta amb els símbols de perillositat del productes. Es pot penjar un 

cartell al Laboratori. 
• Conèixer les especificacions de risc de substàncies perilloses. 
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• Manteniment del magatzem: Condicionament, normes de seguretat 
(Col·locació adequada de reactius, ventilació, incompatibilitats, etc...) 

• Tenir prevista l’eliminació de residus i un contenidor per a vidres trencats. 
 
 
2. Quan els alumnes entren al laboratori. 
 
• Cal tenir cura que cadascú es col·loqui al lloc que li pertoca. 
• Desblocar les portes de sortida del laboratori. 
• Posar en marxa les instal·lacions que siguin necessàries per a les 

pràctiques que es faran a la sessió i comprovar el seu correcte  
funcionament. 

• Assegurar-se que els desplaçaments dins del laboratori no produeixin 
interferències. 

 
 
3. Durant la realització de les pràctiques. 
 
• Garantir la il·luminació i la ventilació del laboratori. 
• Evitar moviments innecessaris dels alumnes i molt especialment si porten 

algun tipus de material. 
• Tenir cura que els alumnes compleixin les normes d’actuació que s’han 

recollit a la seva guia. 
• Observar el treball del alumnes sota el prisma de la seguretat, en especial, 

quan hagin d’escalfar o fer servir productes perillosos. 
• Fer comprovacions esporàdiques sobre el correcte funcionament de les 

instal·lacions. 
 
 
4. Quan s’acaben les pràctiques i surten els alumnes. 
 
• Comprovar si ha quedat net i recollit el material dels llocs de treball. 
• Tancar les claus de pas de l’aigua, gas i electricitat. 
• Tancar amb clau l’armari de productes. 
• Tancar amb clau les portes del laboratori. 
 
5.  Emmagatzematge de productes al laboratori. 
 
La manera de guardar els productes als armaris destinats a tal efecte, està 
també molt relacionada amb la prevenció de sorpreses desagradables. Sobre 
això, cal tenir present: 
 

5.1. La quantitat de cada producte. 
 
A un laboratori on la formació dels alumnes en aspectes relacionats amb 
la seguretat és un objectiu prioritari, només hi haurà els productes 
necessaris per al treball experimental i en les quantitats adequades 
segons l’experiment a realitzar. La resta dels mateixos productes, si n’hi 
ha en quantitats importants, estaran emmagatzemats fora del laboratori. 
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5.2. El lloc d’emmagatzematge de productes. 
 
Als armaris, els productes han d’estar ordenats amb "coherència 
química" i no per ordre alfabètic. Aquesta coherència admet diverses 
solucions, totes bones, per la qual cosa és impossible donar una regla 
fixa. Tanmateix, uns bons criteris serien: 
 
- Posar els líquids a les parts baixes dels armaris, mai en prestatges 

situats per damunt dels ulls. 
 

- Posar els productes orgànics i els productes inorgànics en armaris 
separats (això evitarà un cert nombre de reaccions perilloses en cas 
de trencament d’envasos) 

 
- Eliminar tant com sigui possible el manteniment de productes molt 

volàtils (amoníac, èters..) a la temperatura ordinària del laboratori. En 
tot cas, guardar-los en lloc fresc. 

 
- No llençar mai residus sòlids a l’aigüera. S’ha de recordar sempre 

que l’aigua és un dels reactius més importants i versàtils i un medi en 
el qual moltes reaccions són més ràpides que en la seva absència. 

 
- Dipositar els residus sòlids a les bosses, caixes o recipients destinats 

a l’efecte, separant sempre el vidre de les altres substàncies. 
 

- Preveure, en el seu cas, la possibilitat que generin residus sòlids 
incompatibles (químicament o socialment) entre ells, i prendre les 
mesures adients per evitar que s’ajuntin en els recipients de 
deixalles. 

 
S’han donat uns suggeriments didàctic sobre la seguretat en el laboratori 
basats en la seva immensa majoria en l’experiència pròpia de l’autora.  
El bon funcionament del laboratori, el ordre, la neteja, la cooperació dels 
alumnes és una tasca que s’ha d’assolir diàriament, el treball dels professors i 
professores ha de ser constant i en equip, ja que al disminuir el control del 
laboratori, l’entropia del mateix augmenta de forma exponencial.   
 
Aquest DOSIER es complementarà amb set annexos que es trobaran al final 
del treball.  
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4. CONCLUSIONS 
 
En aquest treball es vol posar de manifest la relació que hi ha entre la educació 
en valors en l’Educació Secundària i la Seguretat en el treball com un valor 
educatiu. i una norma d’actuació al llarg de tota la vida. 
 
Les alumnes no aprenen de forma conscient del seu entorn, sinó que 
l’assumeixen i l’apliquen ràpidament a la seva estructura bàsica totes aquelles 
actituds i formes de fer i treballar que els envolten. 
Aquesta adquisició inconscient d’actituds, formes d’interpretar la vida, maneres 
de veure’s a si mateix, formules de relació, sistemes de percepció del entorn, 
etc. és on intervenim “transversalment”. Per la qual cosa volem preparar per al 
nostre alumnat un entorn acollidor i correcte en el qual puguin absorbir uns 
continguts, uns procediments (hàbits de conducta) i unes actituds que tendeixin 
a millorar la persona, el grup i la societat en general. 
 
Un dels valors que és necessari potenciar és, sens dubte, la salut laboral tant 
del professorat con de l’alumnat, salut que és possible d’assolir mitjançant la 
seguretat. 
 
He elaborat d’una Guia complerta, que informi als docents de forma exhaustiva  
de les situacions que es poden trobar i de solucions que poden adoptar,que els 
permetrà treballar amb els alumnes amb tranquil·litat i la  seguretat 
indispensable per a el desenvolupament correcte de la seva tasca.. 
 
Si els alumnes assoleixen, quotidianament, el valor de la seguretat, desprès 
que hagin estat informats prèviament, el treball als laboratoris es farà de forma 
satisfactòria. 
 
Hem de plantejar-nos que la necessitat d’establir la salut com a valor és 
indispensable en el treball. 
 
 Podem diferenciar tres àrees de treball:  

L’àrea de la manipulació d’eines o materials que es fan servir a diferents 
àrees del currículum (Física, Química, Biologia, Geologia, Tecnologia, 
etc.);  
L’àrea de les condicions materials que incideixen sobre el treball:  
(retroprojector, ordenadors, televisors, etc.) i finalment  
 L’àrea de les condicions estructurals que incideixen en el clima social de 
l’aula i en el desenvolupament individual dels professors i dels alumnes ( 
ràtio per classe, adaptació del currículum etc.) 
 

En els dos primers casos, l’assoliment del valor salut va lligat al de valor 
seguretat, tant per els professors com pels alumnes, tant per les condicions en 
què es fan servir els materials, productes i eines, com per les condicions 
d’emmagatzematge de productes i residus. En el tercer cas, encara que també 
influeixen els dos anteriors, també te a veure la situació d’estrès que es genera 
en aquest treball. 
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La dinàmica escolar genera alteracions físiques i psíquiques en la salut de 
professors i alumnes, per la qual cosa és imprescindible minimitzar els riscos 
en totes les àrees de treball. 
 
En resum, aquest treball vol aconseguir : 
 

- Promoure una educació en Valors i, en aquest cas, els valors són la 
Seguretat i la Salut. 

 
- Proporcionar al professorat de Secundària les eines adients per dur 

a terme la seva feina. 
 

- Proporcionar a l’alumnat i al professorat un material didàctic per tal 
que puguin treballar els valors esmentats. 

 
- Proposar un Pla Logístic per tal d ’aconseguir l’eliminació de 

productes  i de residus inadequats en els centres d’Ensenyament 
Secundari. 

 
La motivació, que ha estat un requisit indispensable per l’aprenentatge i la 
participació individual i activa dels alumnes, es realitza d’una forma fefaent als 
laboratoris, la qual cosa implica una informació i formació prèvia tant del 
professorat com dels alumnes, en la prevenció de riscos i una implicació de tots 
en la tasca d’aconseguir un treball ben fet i sense perill. 
 
La finalitat de la seguretat és prevenir els accidents. 
 
En l’actualitat tots el centres docents Universitaris han adequat les seves 
estructures i activitats als requeriments en matèria de prevenció de riscos 
laborals, a causa de l’adaptació de la nostra legislació a la normativa de la 
Comunitat Europea.  
 
Els centres de Secundària han de poder assolir aquest objectiu. 
 
Es el meu parer que el treball de recerca efectuat en el transcurs de la Llicència 
pot ser una eina de treball de gran ajuda al professors de Ciències de  la 
Natura si arriba als Centres de Secundària, ja que de forma ràpida podran 
consultar qualsevol dubte que se’ls plantegi la situació de seguretat en que 
estan els seus laboratoris i magatzems,  la perillositats  dels productes que fan 
servir o emmagatzemen i els riscos que això comporta.  
Un altre vessant els suggeriments didàctics per introduir la Seguretat als 
laboratoris, que també poden trobar en aquest treball. 
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Annex I 

 
 
1. LEGISLACIÓ I NORMES PER A LA UBICACIÓ, DISTRIBUCIÓ I DISSENY 
DELS LABORATORIS.  
 
 
1.2. PROTECCIÓ ENFRONT DEL FOC. 
 
Amb l’objectiu d’evitar que es propagui el foc i d’aquesta forma reduir les 
conseqüències de l’incendi, podem  diferenciar dos aspectes: 
 
 
1.2.1. Protecció passiva.  
 
Consisteix en dissenyar el laboratori de forma que constitueixi un sector 
d’incendis que garanteixi un confinament total respecte a la resta de 
dependències de la planta i/o l’edifici. Emprar elements constructius i material 
adequat per que les flames i les temperatures elevades no afectin a la integritat 
estructural de l’edifici i no es propaguin a altres locals i plantes i que els fums o 
gasos tòxics no passin a les escales o vies d’evacuació.  

 
1.2.2. Actuacions a realitzar en cas d’incendi. 
 
Només la formació i informació dels alumnes i professors sobre els riscos 
d’incendi  i la seva participació en la elaboració i seguiment de programes de 
protecció i actuació en cas d’emergència,garantiran una solució de possibles 
problemes. 
Es considera que un edifici té una estructura incombustible quan els materials 
que existeixen en ell poden cremar-se fins desaparèixer sense que l’edifici 
s’esfondri. Aquest tipus d’edificis tenen l’avantatge que permetran mantenir 
lliures les vies de sortida.  
 
 
1.2.3. Resistència al foc (RF)  

 
RF: Resistència al foc, és la sigla que s’identifica amb la protecció estructural. 
Indica la resistència d’un element constructiu, expressada en minuts, sense 
perdre ni la seva estabilitat ni les seves característiques estructurals i 
d’aïllament al foc.  
El valor mínim de RF que ha de tenir un sector dependrà no tan sols  del risc 
intrínsec (RI) existent en ell mateix, sinó també de la gravetat de 
conseqüències que comportaria la propagació de l’incendi a d’altres àrees. 
S’estableix una escala de temps RF de 5, 30, 60, 90, 120, 180, i 240 minuts  
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A Espanya l’assaig  per al seu establiment es realitza d’acord amb la norma 
UNE22 23 093. 

Un cas especial són els centres sanitaris i els edificis dedicats a l’ensenyament 
en els que necessàriament ha d’haver-hi un o més laboratoris. En aquest cas, 
la RF de departament s’estableix  pels centres docents segons la quantitat  i 
perillositat del productes que es fan servir, podria ser recomanable, a títol 
orientatiu  i des de un punt de vista tècnic, l’aplicació de la NBE CPI 82  que 
classifica els  locals de laboratori segons la carrega ponderada (Qp) 

 

1.2.4. Risc intrínsec (RI)  
 
Es basa en la superfície del local i/o la seva càrrega de foc ponderada. Potser 
alt, mitjà o baix. Permet conèixer la resistència al foc (RF) que tenen els 
elements constructius  delimitadors del departament. 
Per a determinar el risc intrínsec (RI) d’un laboratori, s’han de seguir els 
següents passos:  
 
 

1. Determinar les carregues de foc parcials. 
2. Determinar la carrega de foc total. 
3. Determinar la carrega de foc per unitat de superfície. 
4. Determinar la carrega de foc ponderada. 
5. Establir el RI que correspongui al valor de Qp obtingut. 

 
 

1. Determinar les carregues de foc parcials.  
 

La carrega de foc de cada producte o material, qi, s’obté multiplicant el nombre 
de Kg que hi ha del producte, Pi,  pel seu poder calorífic, Hi, en milions de 
calories per Kg. Mcal /Kg,  i pel seu coeficient de perillositat, Ci . 
   
 

qi  = Pi · Hi  Ci 
 
 
Els valors de Hi i Ci per a l’acetona  , etanol i èter etílic, productes molt comuns 
als laboratoris de  Secundària son: 
 

Taula 1 
 

 Hi (Mcal /Kg) Ci Grau de 
perillositat 

Acetona 7 1,6 ALT 
Etanol 6 1,2 MITJÀ 
Èter etílic 8 1,6 ALT 
Un grau de perillositat baix correspon a un Ci igual a 1,0.     

         Seguridad i condiciones de trabajo en el laboratorio pag 57 

                                                 
22 Una Norma Española 
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2. Determinar la càrrega de foc total q i . 
 
La carrega de foc total s’obté sumant totes les carregues de foc parcials, les 
corresponents al mobiliari, als  productes químics  i demés materials 
combustibles. 
 
 

3. Determinar la carrega de foc per unitat de superfície. 
 

S’obté dividint el valor trobat per a qi per la superfície total del local A, en m2 . 

 

Q = 
A
qi

 

 

4. Determinar la carrega de foc ponderada Qp. 
 

S’obté multiplicant  el valor Q per un factor de seguretat Ra, anomenat 
coeficient d’activació, té a veure amb  el tipus de treball que es realitza al local. 
En el cas dels laboratoris químics, es considera a la NBE CPI 82 que el valor 
de Ra és de 1,5, mentre que a la resta de laboratoris ( físics, elèctrics, biològics, 
geològics, fotogràfics, etc.) es considera 1,0. 

 

Establir el RI que correspongui al valor de Qp obtingut. 
 

Taula 2 

 

Carrega ponderada 
QP (Mcal/m2) 

Risc intrínsec 
RI 

Resistència al 
foc RF (min) 

> 800 alt 180 
800-200 Mitjà 120 
< 200 baix 90 

                FONT: NTP 550 

 
1.3. ESTRUCTURA, UBICACIÓ, DISTRIBUCIÓ I DISSENY 

 
La resistència al foc (RF) de l’edifici està condicionada per la combustibilitat de 
les parets mestres, suports, bigues, columnes, arcs, terres, sostres, etc. Els 
problemes que presenten els laboratoris en matèria de ventilació, desguàs i 
evacuació en el cas d’emergència estan relacionats tant amb el nombre de 
plantes que té l’edifici com amb la planta on es troba el laboratori. 
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1.3.1. Estructura i ubicació. 
 
En la següent taula exposarem, de forma resumida, les avantatges i 
desavantatges que presenta la ubicació dels laboratoris, segons sigui l’edifici 
d’una o més plantes  i quins són els factors que ens aconsellen col·locar-los en 
una planta determinada.  
 

Taula  3 
 
 

TIPUS 
D’EDIFICI 

UBICACIÓ LAB AVANTATGES DESAVANTATGES 

 
 
 
Planta baixa 
 

 
Fàcil: 
Aprovisionament. 
Evacuació de 
personal 
Evacuació de 
residus. 

Difícil evacuació de 
les plantes 
superiors. 
Llargs i costosos 
sistemes 
d’extracció. 
Fàcil propagació 
del fum i del foc a 
plantes superiors. 

 
 
 
 
 
 
Més d’una 
planta 

 
 
Plata intermèdia 
o alta 
 

 
Fàcil i econòmic 
sistema 
d’extracció. 
Lenta propagació 
del foc a l’edifici 

Difícil evacuació del 
personal. 
Perill de fuites 
incontrolades a 
planta baixa 

 
 
Una sola planta 

Fàcil evacuació 
Mínimes vibracions 
Facilitat de disposar d’un 
magatzem separat. 

 
Ocupen molt espai. 
Desplaçaments 
horitzontals llargs.. 

      FONT:NTP 550 
 

No és aconsellable la instal·lació de laboratoris en edificis de més de sis 
plantes 
 
És preferible que els magatzems de productes estiguin situats a locals separats 
dels laboratoris, la presencia o no de magatzem de productes  al departament 
de laboratoris condiciona la carrega de foc  i en conseqüència el seu   risc 
intrínsec. 
  
En un altre apartat ens referirem a com s’han d’emmagatzemar els productes, 
les seves incompatibilitats  i llocs adients dins del magatzem. 
 

1.3.2. Façanes 

Es recomana que les façanes dels edificis disposin de buits que facilitin, per a 
actuacions d’emergència, l’accés a cada una de les plantes, amb una alçada 
mínima de 1,20 m  i una amplada no inferior a 0,80 m, no es poden instal·lar 
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elements que dificultin l’accés a l’edifici a través dels mateixos. Per evitar, en 
cas d’incendi, la propagació a pisos superiors és recomanable que la separació 
vertical mínima entre finestres sigui de 1,8 m, solució que pot ser substituïda  
per la construcció de ràfecs o cornises aproximadament d’1 m d’amplada  i una 
resistència al foc (RF comentat anteriorment NTP 550-2000) no inferior a la de 
la façana. En aquest sentit no s’ha d’oblidar que els focs que afecten  a dos o 
més plantes són difícils de dominar. 
 

1.3.3.Envans de separació.  

Les característiques que han de complir els envans de separació entre els 

diferents locals estan condicionades per la classificació respecte al foc del 

departament de laboratoris, i depèn  de:   

• El grau de risc existent als laboratoris. 
• Estructura del edifici. 
• Les activitats que es realitzen.  
• L’existència, o no, de sistemes d’extinció automàtics. 
 

Les recomanacions generals, no incloses en les Normes Bàsiques de 

l’Edificació (NBE), els envans de separació entre els diferents locals haurien de 

tenir un RF mínim de: 

• 120 ( 2 hores) en edificis industrials. 
• 180 ( 3 hores ) en edificis de centres sanitaris o docents. 
• 60 (1 hora ) com a mínim si el risc intrínsec és baix o mitjà no hi ha 

sistemes de detecció  i extinció automàtics.  
 

1.4 DISSENY  I DISTRIBUCIÓ D’EQUIPAMENTS ALS LABORATORIS  

A l’hora de dissenyar o modificar un laboratori cal tenir en compta tres supòsits: 

1.4.1. La seva funcionalitat. S’ha de tenir en compte en aquest apartat els 
següents punts: 
 

• Elements estructurals. 
• Material  i estris que es faran servir ( aparells, equips, material de 

vidre, material de ferro, etc.) 
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• Matèries primes adquirides, productes elaborats i residus 
generats; 

• Nombre de persones que usaran el laboratori. 
 

1.4.2. La prevenció laboral. Els riscos que poden aparèixer en un laboratori 
són molt diversos, ja que depèn del tipus d’activitats que es realitzin i de les 
condicions existents, per la qual cosa és imprescindible identificar els diferents 
tipus de riscos, localitzar-los, i un cop detectats, cal fer una avaluació, per 
establir unes mesures de prevenció afí d’eliminar-los,  minimitzar el seus 
efectes  i procurar controlar-los. Alguns d’aquests podrien ser: 

• Desconeixement per part dels alumnes de les mínimes normes 
d’actuació en un laboratori.  

• Manca d’una bona ergonomia tant de disseny, con d’hàbits de 
treball. 

• Patologia postural i fatiga visual (per ús dels microscopis o els 
ordinadors,.....)  

• Rics per l’ús de productes químics. 
• Cremades tèrmiques o químiques ( ingestió, inhalació, contacte). 
• Traumatismes i ferides. 
• Manipulació de mostres biològiques (infeccions) 
• Risc d’incendis  i explosions . 

 
La llei 31/1995 defineix el concepte de prevenció laboral com “el conjunt 
d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de 
l’empresa, amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball”  
 
1.4.3. El cost econòmic. 
És un factor primordial, però això no por ser un obstacle  per no tenir en compte 
factors com ara la seguretat o la funcionalitat. 
 
L’hàbit de construir els laboratoris sense comptar amb l’opinió dels docents, les 
seves necessitats específiques i lliurar-los als futurs ocupants sense cap mena 
de contacte previ, repercuteix no sols  en una manca de funcionalitat sinó que a 
més a més obliga al personal del laboratori que hagi d’assumir riscos 
innecessaris, que s’haguessin pogut eliminar amb un projecte adequat, ja que 
els problemes derivats de una construcció i ubicació inadequats  són difícilment 
superables amb posterioritat.  
 
 
1.5. DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES DEL LABORATORI, DEL LLOC 
DE TREBALL I DEL MOBILIARI. 
 
 
1.5.1. Elements estructurals dels laboratoris. 
 
 La legislació laboral estableix que “  les dimensions dels llocs de treball hauran 
de permetre que els treballadors realitzin la seva feina sense riscos de 
seguretat i salut i en condicions ergonòmiques  acceptables”. 
 

• Alçada 2,5- 3 m des del pis fins al sostre. 
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• Superfície lliure  per treballador 2 m2 . 
• Superfície no ocupada per treballador 10 m2. 
 

La superfície òptima d’un laboratori estarà en funció del tipus de treball que s’hi 
realitza, podem considerar dos tipus de laboratoris grans  i petits, comentarem 
les avantatges i inconvenients.  
 
 
1.5.1.1. Laboratoris grans 
 

Avantatges.  
- Visibilitat (útil en cas d’accident) 
- Amb un nombre petit de responsables es pot controlar i coordinar el 

treball. 
- No hi ha sensació de claustrofòbia. 
 
Inconvenients. 
- Els sinistres afecten a una gran superfície  
- No es poden ventilar adequadament 
- Por haver-hi moltes persones (com sols passar-hi a les pràctiques), la 

qual cosa representa un problema en casos d’emergència o evacuació. 
 
Tenint  en compte les raons anteriors , aquests són els laboratoris que es fan 
servir als centres d’ensenyament Secundari. 
No es disposa, en la literatura, de recomanacions específiques per laboratoris 
de Secundària, però si que n’hi ha a les ”Guies per l’avaluació i prevenció de 
riscos als Laboratoris de pràctiques de Química” d’algunes Universitats,les  
quals recomanen: 
 

- 10 m3 per persona  
- bona ventilació 
- llum adequada  
- passadissos lliures d’obstacles dins del laboratori que permeti una lliura  

circulació  i fàcil evacuació. 
- dues portes que obrin cap enfora 
 

1.5.1.2. Laboratoris petits 
 

Els avantatges i inconvenients en aquest cas són els contraris dels anteriors. 
 
- La seva superfície acostuma a oscil·lar entre els 40 –50 m2 , 

generalment s’aconsella que mai sigui inferior dels 15 m2. 
- És de suposar que aquestes dimensions es refereixen a persones 

adultes, però en un laboratori docent és necessari que els alumnes 
disposin de lloc suficient per la qual cosa, el nombre d’alumnes per torn 
de pràctiques vindrà donat per les dimensions del laboratori.  
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1.5.2. Disseny del lloc de Treball. 
 
El disseny del lloc de treball ha de tenir en compte les recomanacions bàsiques  
establertes en relació amb les mesures antropomètriques i també que en el 
treball de laboratori puguin alterar-se les posicions drets i asseguts.    
 

                Figura 1           
En el primer cas, implica que el pla de treball tingui una alçada de l’ordre de 
0,95 m, considerant que aquest pla ha de ser entre 0,05  i 0,10 m per sota del 
colze. 
 
D’un altre costat per poder realitzar el treball assegut amb aquesta alçada del 
pla de treball, es recomanen seients amb respatller i alçada regulable, és a dir, 
tamborets regulables a fi que cada persona se l’adapti a la seva fisiologia i 
dimensions. 
 

 
Figura 2 

 
 
No pot haver llocs de treball que tinguin dificultats d’evacuació. Els laboratoris 
han de permetre una lliura circulació de persones, per tal d’evitar un possible 
col·lapse en cas d’evacuació.  
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Figura 3  
Plànol laboratori 

 
 
Les taules de laboratori s’ha de procurar  que siguin d’un material resistent als 
productes que es fan servir habitualment i que es puguin netejar i 
descontaminar fàcilment, sense juntes, rugositats, etc.  
  
 
 
 
 
1.5.3. Sostres 
 
Els sostres  als laboratoris han de tenir una alçada no inferior a 3m (RD 
486/97). El sostre, on habitualment es troben els sistemes d’il·luminació 
general, haurien d’estar construïts  amb materials d’elevada resistència 
mecànica i tèrmica.  Pintats o recoberts amb superfícies de fàcil neteja, per 
evitar-hi l’acumulació de pols i materials tòxics. 
 
Els materials dels  sostres dels laboratoris de centres docents o sanitaris han 
de ser del tipus incombustibles (MO), els  situats a  locals industrials han de ser  
de tipus incombustibles (MO) i ininflamables (M1). 
 
Si es disposa de doble sostre, ha de ser de material incombustible 
(MO),compartimentat,fàcil de netejar i desmuntar, a més a més, ha de ser 
impenetrable  a  gasos  i vapors a fi d’evitar que tant aquests contaminants com 
el fum, en cas d’incendi, puguin passar a les dependències annexes.  
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                                                            Figura 3 
 
 
 
 
 
 
1.5.4. Terres 
 
Normalment, els terres estan projectats per a una sobrecarrega d’ús mínim de             
300 Kg/m2, és recomanable que tinguin una base rígida i poc elàstica, per 
evitar vibracions. El revestiment del terra varia amb relació als productes 
químics i tipus  d’activitat a desenvolupar en el laboratori. Hi ha una sèrie de 
factors que cal considerar a l’hora d’escollir el material del terra. 
 
 
 
 
 

• Resistència a agents químics 
• Resistència mecànica 
• Possibilitats de caigudes, especialment si està mullat  
• Facilitat de neteja, descontaminació  i manteniment 
• Impermeabilitat de les juntes 
• Possibilitat de fer drenatges  
• Conductivitat elèctrica  
• Durada i facilitat de manteniment 
• Comoditat  
• Relació qualitat/preu    
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                                                      Taula  4      
Resistència de diversos revestiment a agents químics 

 
Agent 
químic 

Fusta dura Linòleum 67%  
PVC 

Ceràmica 
vidrada 

Terratzo 

Acetona,èter R R    
Dissolvents 
organoclorats 

D R D B B 

Aigua R 
 

B B B B 

Alcohols R 
 

B B B B 

Àcids forts R 
 

D B B D 

Bases fortes D 
 

D B R D 

Aigua 
oxigenada al 

10% 

         D B B B B 

Olis D 
 

B B B R 

Facilitat de 
contaminació 

D D R B D 

R: regular; B: bona; D: dolenta 
Font:  NTP 551 MTAS 
 
 
 
1.5.5. Elements vidrats 
 
El vidre és un material incombustible que fon a 900ºC, que afegit a la seva 
facilitat de fragmentar-se per l’efecte de les elevades temperatures o la 
proximitat d’una flama, fa que, des del punt de vista d’un possible incendi, 
presenti greus problemes quan s’usa en edificis. Per la qual cosa i donat que la 
RF del vidre normal és mínima, en els casos que siguin necessàries RF 
elevades, cal utilitzar vidres especials.  
 
Un altre factor d’inseguretat derivat de la utilització del vidre normal, és que és 
un material que deixa passar amb facilitat l’energia radiant, la qual cosa pot 
provocar en àrees no afectades directament per un incendi, l’autoinflamació de 
materials o la ruptura de recipients per un augment de la pressió al seu interior. 
 
La utilització de grans superfícies vidrades com element de separació, és un 
factor d’inseguretat, ja que la seva fàcil ruptura, en cas d’incendi, fa que les 
flames es puguin propagar ràpidament a d’altres laboratoris o locals , per la qual 
cosa, en cap cas, es poden considerar com a un element que delimita d’un 
sector.  
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1.5.6. Finestres  
 
Les finestres influeixen en la il·luminació del recinte, permeten la visió llunyana, 
redueixen la sensació de claustrofòbia, disminuint la fatiga visual i si son 
practicables (opció recomanable)  possibiliten la renovació de l’aire en cas de 
necessitat, encara que presenten l’inconvenient de permetre la transmissió de 
sorolls externs i ser una via de propagació d’incendis. No obstant, en cas 
d’incendi possibilita l’entrada dels bombers i dels seus sistemes d’extinció, 
presenciar el desenvolupament de les operacions de rescat i la seva utilització 
com a vies d’evacuació. 
 
      Característiques de les finestres: 
 

• El marc ha de ser d’un material difícilment  combustible per tal d’impedir 
la propagació d’un possible  foc a pisos superiors. 

• Si es troben a la planta baixa, no han de poder-se obrir cap en fora, 
excepte si existeixen elements que impedeixen que les persones que 
circulen pel exterior  estiguin prop d’elles. 

• Han d’estar ubicades a una alçada superior a 1 m, per si s’han de 
col·locar taules de treball a sota d’elles. 

• No es poden obrir cap endins si hi ha materials, productes o aparells 
situats davant de les finestres. 

• Haurien d’obrir-se davant d’efectes d’una sobrepressió, en laboratoris 
amb risc d’explosió. 

• Fàcils de netejar la cara externa dels vidres. Existeixen dos solucions, 
els marcs desmuntables o la utilització de doble vidre amb un sistema de 
giravolta que permetin la neteja des de d’interior.  

 
 
1.5.7. Portes 
 
Els principals factors a considerar en el disseny i instal·lació de portes son: 
 

• Nombre. Es recomana que els laboratoris  de química disposin de dues 
portes, ja que en cas de risc d’incendi o explosió, pot quedar bloquejada 
la sortida. 

 
• Dimensions mínimes. Alçada de pas lliure de les portes la mida 

estàndard és de 2,0 a 2,2 m, d’amplada  0,90m si la porta és d’un sol full 
o de1,20 m si és de doble full. No seran mai  d’una amplada inferior a 
0,80 m. 

 
• Entrada i sortida del laboratori. No poden ser de vaivé les portes 

d’accés als passadissos però si entre laboratoris. 
No poden ser corredores, per les dificultats d’accionament tant si es 
tenen les mans ocupades, com en el cas d’evacuació. 

No poden acoblar sistemes de tanca de passador, degut a la dificultat 
que representaria la seva obertura en cas d’emergència. 
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Totes les portes han de disposar de dispositius que permetin l’obertura des 
de dins, (si és necessari sistemes antipànic) per evitar que el personal quedi 
atrapat al laboratori en cas d’incendi. 
 

Es recomana que disposin d’un vidre de seguretat de 500 cm2 a l’alçada de 
la vista, que permetrà observar el laboratori sense obrir la porta. 

• Sentit d’obertura  
Com  a norma general, es considera necessari que les portes s’obrin  en 
el sentit de l’evacuació (de sortida) per evitar que quedin encallades en 
cas d’accident  i que d’impediment  d’obertura dificulti l’evacuació. 

• Resistència al foc (RF) 
En un laboratori de risc d’incendi baix es recomana una porta RF-30, 
encara que la NBE-CPI/96 fixa una RF-60 mínima per a zones de risc 
especial. 
 
 
 

Taula  5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             FONT: La .integració de la Prevenció en la Docència  
 
 
 
1.5.8. Acabats  i materials 

 
Els criteris de selecció dels materials per els acabats de les parets, sostres  i 
terres dels  laboratoris no poden ser només estètics ja que es fan servir en 
ocasions productes inflamables, per la qual cosa els revestiments han de ser  
MO  o M1. Quan un element de material incombustible, MO, és recobert per 
una làmina fina de material combustible, per exemple, una paret  de guix amb 
paper pintat, es considera  que el material segueix sent MO si el gruix de la 
pel·lícula  és inferior a 1 mm. 
 
 
 
 
 
 

RESISTÈNCIA  L FOC (RF) DE LES PORTES 
         RF  de 5-8 Porta convencional de doble taula 

de contraxapat 
RF  ( 30 ) Fusta massissa homologada 

 
RF < ( 60 ) Aglomerat dens o de doble xapa 

metàl·lica 
RF  > ( 60 ) Doble xapa metàl·lica farcida de 

material aïllant o refractari 
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Classificació dels materials respecte al seu comportament enfront al foc 
(norma UNE – 23727 ) 

 
Taula 6 

 
CLASSE COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC 

MO Incombustible 
M1 Combustible però  ininflamable 
M2 Inflamabilitat moderada 
M3 Inflamabilitat  mitjana 
M4 Inflamabilitat baixa 

                    FONT: NTP551 

  
Per triar els  materials que es fan servir  en les taules de treball,( poiates ) s’ha 
de tenir amb compte: 

• La seva resistència tan mecànica  com als agents químics. 
• La facilitat de neteja i descontaminació 
• Els aspectes estètics i de comoditat. 

 
Respecte  a la resistència mecànica, cal valorar dues qüestions: per un costat, 
les operacions que s’han de dur a terme com ara cops, rascades o aplicació de 
material que pugui tallar, i per l’altre, els estris que s’hi hem de posar a sobre, ja 
que pel seu pes poden trencar superfícies dures adequades per la seva 
resistència mecànica i química. 
 
Pel que fa a la resistència química, es pot considerar la taula 4,  encara que   
sempre existeix la possibilitat d’una protecció addicional per a operacions 
específiques. Si usem superfícies enrajolades, hauran ser de bona qualitat tant 
les rajoles com el ciment d’unió, ja que poden absorbir els productes que 
caiguin a la superfície de treball.       
                                                                                        
En general és recomanable l’ús dels nous tipus de materials polimèrics per la 
seva baixa  porositat  i facilitat tant de neteja  com de descontaminació. 
 
Des d’un punt de vista estrictament de seguretat, es pot valorar l’avantatge, o 
no, de disposar de prestatges per damunt de les taules de laboratori ( poiates ) 
degut al perill de caigudes o trencadisses de recipients o envasos de productes 
químics perillosos situats en ells. En contraposició són útils per deposar-hi 
estris auxiliars. 
 
 
 
1.5.9. Coloració del sostre, parets, terra  i mobiliari 
 
Els aspectes més importants de tenir en compte a l’hora  d’escollir els colors 
per al laboratori son: 

• les interferències que poden exercir  al efectuar comprovacions de color 
en un determinat procés ( per exemple viratges ) 

• el factor de reflexió de la pintura escollida 
• l’harmonia dels colors. 
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Es recomana en general, per un laboratori el blanc o crema per a les parets  i el 
mobiliari. Els tons clars  tenen efecte beneficiós ja que augmenten la sensació 
d’amplitud  i faciliten la visió de la senyalització i cartells i ndicadors. 
 
 
 

Taula 7 
 

Compatibilitat de colors 
 

COMBINACIONS GENERALMENT BEN ACCEPTADES MESCLES 
CONSIDERADES 
INCOMPATIBLES Sostre Parets Terres Mobiliari 
      Blau - verd Blanc Verd pàl·lid Verd pàl·lid Gris - verdós 
   Vermell - verd Blanc Rosa pàl·lid Tabac clar Castany 
 Blau – marro Blanc Blau pàl·lid Gris Gris 
 FONT: NTP551 

 
 
 
1.5.10. Il·luminació 
 
L’execució de qualsevol tasca exigeix unes condicions d’il·luminació  
adequades a la mateixa. L’estudi previ de la disposició i número de les fonts de 
llum, ja siguin naturals o artificials, donarà les condicions per a l’obtenció  d’un 
confort visual.  
 
Els treballs que es realitzen als laboratoris condicionen el nivell d’il·luminació, 
aquesta serà correcte si permet distingir les formes, els colors, els objectes en 
moviment, apreciar els relleus, en resum veure sense dificultat la tasca a 
desenvolupar. 
 
Quan el nivell  d’exigència visual de la tasca  a desenvolupar és molt alt  el 
nivell d’il·luminació mínim és de 1000 lux. D’acord amb el RD 486/ 1997  i 
normes UNE 72163:84  i  72112:85, es considera que el nivell escaient per al 
laboratori és de 500 lux. 
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Taula 8 
 

Valors d’il·luminació per tipus de tasques, zones  i parts del lloc de treball 
 

RD 486/ 1997 NORMES UNE 72163:84  i  72112:85 
Exigències 

de la tasca 
Nivell mínim 
exigit  (lux) 

Categoria 
de la tasca 

Nivell mínim 
recomanat ( lux)  

Baixes 100 D (fàcil ) 200 
Moderades 200     E ( normal ) 500 

Altes 500 F (difícil ) 1000 
       G (molt difícil ) 2000 Molt Altes 1000 
       H (complicat ) 3000 

 FONT: NTP551 

 
 

 
Taula 9 

 
Àrees o locals d’ús Vies de circulació d’ús 
Ocasional    50 ( lux ) Ocasional    25 (lux ) 
Habitual 100 (lux ) Habitual 50 ( lux ) 
 
 El ús, cada cop més majoritari, de pantalles de visualització de dades (PVD) 
als laboratoris, s’ha de considerar al fixar les necessitats d’il·luminació. La 
reglamentació existent sobre el treball con PVD (RD 488/97) fa referència a la 
necessària coordinació  entre la seva utilització , la seva ubicació, els 
requeriments  generals d’il·luminació  i l’absència de reflexos  i enlluernaments. 
        
El nivell d’il·luminació recomanat per a PVD, oscil·la entre 150  i 300 lux mentre 
que el recomanat per al laboratori és de 500 lux. Aquesta disparitat entre els 
dos nivells d’il·luminació recomanats es fa palesa quan les PDV es troben 
distribuïdes entre els llocs de treball, com hi passa amb les pantalles   
incorporades o associades a equips  analítics. 
        
La solució  idònia   podria ser l’agrupació de aquestes pantalles en un espai 
especialment dissenyat per a la seva ubicació, però això que és factible per a 
les pantalles dedicades a treballs administratius, no resulta pràctic en el treball 
de laboratori. 
 
 
1.5.11. Ventilació, renovació i condicionament de l’aire 
       
Generalment els laboratoris de pràctiques no més disposen de ventilació 
natural, la instal·lació d’un sistema de renovació d’aire és impossible per factors 
econòmics, per la qual cosa, la renovació de l’aire cal fer-la obrint portes  i 
finestres periòdicament, sinó és que es disposi d’aire condicionat, la qual cosa 
és pràcticament inexistent en els centres de Secundària. 
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La renovació  i condicionament de l’aire del laboratori ha de tenir lloc, al igual 
que qualssevol lloc de treball, per tal d’aconseguir l’eliminació de la possible 
contaminació i/ o olors generats i establir un confort termohigrometric adient, 
procurant que això no provoqui riscos com: 
 

• Corrents d’aire forts que apaguin les flames dels becs Bunsen, cops de 
portes  i finestres. 

•  Evaporacions inconvenients.  
• Baixa temperatura ambiental, etc. 
 

Si el laboratori comparteix el sistema de ventilació amb altres dependències,  a 
la pròpia dificultat de condicionar adequadament el laboratori per la seva 
elevada carrega tèrmica, se li afegeixen altres problemes com en el cas 
d’incendi la seva propagació, o la dispersió d’olors o contaminació residual del 
laboratori. Per tot això és recomanable disposar d’un sistema de ventilació 
independent  i exclusiu del laboratori. 
La norma UNE 100-011-91 recomana per  als laboratoris un aportació d’aire 
exterior de 10 L/s per persona o 3 L/s.m2 , cabals que es deuen considerar com 
mínims a efectes de ventilació  i com màxims a efecte d’estalvi d’energia  i 
sempre que l’aire arribi a  tota la zona ocupada. S’ha de tenir en compte que el 
cabal d’aire exterior està determinat també per el funcionament de les vitrines 
del laboratori i que el seu ús és el sistema més eficaç per a eliminar la  
contaminació química  i biològica generada per l’activitat del laboratori. 
 
Per a minimitzar les emissions  de contaminats, incloent un vessament  
involuntari, podem actuar de forma preventiva aplicant quatre mesures 
diferents:  
 

• Substituint la substància nociva per un altre, que la seva manipulació 
impliqui un risc menor (menys volàtil). 

• Evitant l’alliberament de substàncies contaminats al medi ambient. Això 
exigeix un control dels components volàtils o dels productes despresos  
en les reaccions, fent servir diferents tècniques. 

• Confinant un recinte amb la finalitat que les substàncies emeses en el 
procés siguin arrossegades i evacuades per una corrent d’aire. La 
aplicació més representativa de aquest punt concret és la vitrina 
extractora de gasos i les cabines de seguretat biològica. 

• Captant la substància contaminant en una zona immediata al focus de 
generació, es a dir, extracció localitzada. 

 
Uns elements fonamentals de  protecció al laboratori de  pràctiques de química  
són les vitrines extractores de gasos i en els laboratoris de biologia les 
cabines de seguretat biològica, d’us poc freqüent aquestes últimes, en 
centres d’Ensenyament Secundari. 
 
 
 
 
Elements d’una vitrina extractora de gasos   
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• Recinte proveït d’una superfície de treball en la que es disposen els 
productes i estris necessaris per a la pràctica. 

• Un sistema extractor capaç d’arrossegar els contaminants que es puguin 
alliberar. 

•  El sistema d’extracció està constituït per els conductes, el ventilador  i la 
xemeneia d’extracció. Aquests elements han de tenir llocs d’accés  per a 
el seu control,  disposant si és possible d’un depurador de gasos o filtre 
de partícules.  

• Es recomanable un dispositiu  de seguretat que avisi en cas de mal 
funcionament de la extracció. 

• Conductes: tubs de longitud determinada, colzes, connexions  i altres 
elements que han d’estar-hi degudament canalitzats per arrossegar els 
contaminants a través seu.  

• Recinte l’aire necessari per a arrossegar els contaminants. Aquesta 
obertura rep el nom front de la vitrina, i la part mòbil emprada per a 
tancar o modificar l’obertura es coneix com a vidre. 

 
 
 
 

• Situació o emplaçament de la vitrina  
Para evitar que les corrents d’aire 
produïdes por les activitats del 
laboratori com certes manipulacions, la 
circulació del personal o la utilització 
d’altres sistemes de captació puguin 
interferir en el bon funcionament de la 
vitrina  es recomanen unes distàncies 
que se deuen prendre en consideració. 

 
Font: Seguridad y condiciones de trabajo en los laboratorios INSHT 
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Distàncies mínimes recomanades  

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓ DISTÀNCIA 
Entre la pantalla de la vitrina i:  

Una via de circulació habitual 1m 
Una taula de treball paral·lela a la vitrina  1,5m 
Una paret o obstacle oposat   2m 
Una porta  en una paret perpendicular a la vitrina 1,5 m 

Entre el extrem de la vitrina  i:  
Una paret o obstacle perpendicular a la vitrina 0,3m 
Una columna situada per davant  del pla de la 
pantalla 

0,3m 

Una porta  en una paret paral·lela a la vitrina 1m 
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Normes d’utilització de les vitrines 

• Treballar sempre en vitrines quan l’operació realitzada pugui generar 
una emissió de contaminats a l’ambient de treball. 

• Procurar una extracció d’aire distribuïda uniformement en tota la cabina. 
• En les vitrines convencionals, les normes de seguretat estableixen que 

en  el cas de disposar d’elements auxiliars, com poden ser preses de 
corrent, de gas, d’aigua, aigüera amb sifó propi, basses de corrent 
continu, etc., el control de tots aquest  serveis ha se ser externs i en la 

part frontal de la vitrina. 

 

• No utilitzar mai les 
vitrines com a zones 
d’emmagatzematge de 
productes. 

 

 

• Ubicar les  vitrines en zones allunyades dels passadissos de molta 
circulació  i portes d’accés. 

• Cal efectuar una revisió periòdica, i especialment abans d’iniciar un 
període de pràctiques, del correcte estat i funcionament de les vitrines 
extractors, mesurant-ne el flux d’extracció. En particular, cal revisar el 
correcte estat dels elements de subjecció del vidre frontal de la vitrina, 
per a prevenir possibles accidents. 

 
1.5.12. Instal·lació elèctrica 
 
 El Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió, obliga a dissenyar la instal·lació 
elèctrica del laboratori, en el projecte de l’obra, en funció de les línies de treball, 
el tipus d’instrumental que es farà servir  i les futures necessitats del laboratori.  
 
Una bona i adient instal·lació elèctrica és la millor forma de prevenir qualsevol 
risc elèctric  
 
Les característiques i criteris generals que ha de complir la instal·lació  
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• Els conductors han d’estar protegits al llarg del seu recorregut  i la seva 
secció ha de ser suficient per tal d’evitar caigudes de tensió i 
rescalfaments. 

• Les conduccions han d’arribar a un quadre general de material aïllant 
que se situarà a un lloc adequat i accessible del laboratori, si és possible 
al costat de la porta principal del mateix, el quadre contindrà els 
diferencials i automàtics que es faran servir per a la protecció del 
personal i dels equips.  

• En el quadre general, s’instal·laran diferents interruptors, un per a la 
il·luminació, un altre per als aparells que no hagin d’estar permanent en 
funcionament i els que calguin per al funcionament adequat del 
laboratori. Això facilita l’actuació en cas d’emergència. 

• Per a cada una de les diferents línies, es disposarà d’un circuit trifàsic 
amb neutre  i terra. 

• La instal·lació general no és necessari que sigui de seguretat 
augmentada, ja que  totes les manipulacions amb inflamables es 
realitzaran a la vitrina, la qual si que exigeix la instal·lació de material 
elèctric de seguretat augmentada o antideflagrant i ha de complir les 
normes específiques del REBT MIE-BTO026, sobre Prescripcions 
Particulars per a Instal·lacions de Locals amb Risc d’incendi  i Explosió 

• Els disjuntors de protecció i els interruptors diferencials, se situaran a la 
caixa de distribució del laboratori. S’ha de recordar que hi ha dos tipus 
de disjuntors: de resposta ràpida, per a protegir la instal·lació i de 
resposta lenta, que eviten el consum per sobre d’un valor establert. En el 
cas que hi hagi fusibles, no es poden substituir per d’altres de més grans 
per evitar interrupcions . Si aquestes es produeixen amb freqüència, s’ha 
de fer una revisió de la instal·lació. 

• El nombre de bases de presa de corrent i la seva distribució ha de ser en 
nombre suficient i convenientment distribuïdes per evitar l’ús  
d’allargadors. 

 
 

• Cada lloc de treball disposarà d’un dúplex de presa de corrent, com a 
mínim, s’establirà una distància entre les bases no superior a un metre 
en les zones o àrees de treball. Les bases se situaran degudament 
allunyades de llocs humits o mullats, deixant  també, com a mínim un 
metre de distància. 

• Les bases situades a les taules de treball han de disposar de tapa de 
protecció per tal d’evitar que hi arribin esquitxos o projeccions. Tampoc 
no es poden situar en llocs on es prevegi la presència de vapors 
inflamables i/o corrosius. 

 
Els riscos associats a la utilització d’instrumental elèctric són:  
 

• Electrocució per contacte directe o indirecte, generat per tot aparell 
que tingui  connexió elèctrica. Els efectes del pas del corrent elèctric 
a través del cos humà ve determinat  pels següents factors: 

1. La intensitat  
2. El voltatge o tensió. 
3. La resistència del circuit. 
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4. El tipus de corrent (alterna o contínua) 
5. La freqüència. 
6. El temps de contacte. 
7. La resistència elèctrica del cos humà. 
8. El recorregut que realitza el corrent a través del cos 

humà. 
9. Els circuits de pas del corrent elèctric més perillosos 

són: mà/peu, mà/cap, mà dreta/mà esquerra, peu dret/ 
peu esquerre. 

 
 
• Inflamació o explosió de vapors inflamables per guspires o 

escalfament de l’aparell elèctric. 
 
Inspeccions i comprovacions de la instal·lació elèctrica 
 
Segons la Instrucció MI BT 043 del Ministeri d’indústria i Energia es classifiquen 
els defectes de les instal·lacions elèctriques, segons la gravetat, en tres tipus 
diferents:  
 

• Defectes crítics.  
Aquells que la lògica o l’experiència determinen que constitueixen un 
perill immediat per a la seguretat de les persones o les coses. 

 
• Defectes greus o majors 
Aquells que, sense suposar un perill immediat per a la seguretat de les 
persones o les coses, sí pot ser-ho quan s’origini una fallada en la 
instal·lació. També es consideren defectes greus aquells que 
disminueixen la capacitat d’utilització de la instal·lació elèctrica. Per 
exemple, la manca de mesures adequades davant a contactes indirectes 
(MI BT 021), manca d’aïllaments adequats (MI BT 017), manca de 
protecció adequada davant a sobrecarregues i curtcircuits, manca de 
protecció en contactes indirectes, conductors inadequats, nombre de 
preses de terra insuficients, etc. 
 
• Defectes menors. 
Aquells que no suposen perill per a les persones o les coses, que  no 
pertorben el funcionament de la insta l·lació o que suposin desviacions 
que no tinguin un valor significatiu per a l’ús efectiu o el funcionament de 
la instal·lació de baixa tensió. 

 
 

S’ha d’efectuar un servei de manteniment adequat i realitzar inspeccions i 
comprovacions periòdiques. 
 
La condició fonamental i prèvia per garantir la seguretat és la imprescindible 
necessitat d’informar, i formar al personal del laboratori, si és així es podran: 

• Fer inspeccions visuals de clavilles, cables de les connexions, bases, 
interruptors, diferencials i disjuntors magnetotèrmics, abans d’utilitzar 
les instal·lacions.  
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• Revisar, setmanalment l’estat del interruptors i diferencials polsant, 
simplement, el botó de prova; girant suaument el comandament dels 
disjuntors. 

• Revisar l’estat dels fusibles. 
 
Les comprovacions més específiques només podran ser realitzades pel  
personal qualificat d’un servei de manteniment especialitzat. 
 
1.5.13. Instal·lació gas 
 
Ampolles (bombones) i instal·lació de gasos. 
 
En el laboratori es pot fer servir gas subministrats a través d’una instal·lació fixa 
o directament de la bombona. En tots dos casos, cal considerar determinades 
precaucions i disposar d’un protocol d’utilització. Les possibles situacions de 
fuites i incendis han de ser contemplades en el pla d’emergència del laboratori. 
Encara que es disposi d’instal·lació fixa, es freqüent que es facin servir 
bombones petites de gas. 
 

Riscos:  
 

- Caiguda de bombona. 
- Intoxicació en cas de fuita d’un gas tòxic, irritant o corrosiu d’una 

bombona o de la instal·lació. 
- Fuita d’un gas explosiu. 
- Fuita d’un gas inert. 
- Incendi en la boca d’una bombona d’un gas inflamable. 
- Fuites en la instal·lació. 

 
 

Per prevenir i reduir els riscos, cal: 

- Fer que la bombona de gas tingui una subjecció fixa. 
- Tancar sempre les aixetes de sortida del gas. 
- Comunicar l’anomalia per a rebre instruccions. 
- Investigar les fuites amb aigua  i sabó o amb productes específics 

per a gas, mai amb llumins o encenedors.  
-  En el cas d’instal·lació general de gas tenir una clau de pas 

general fora del recinte del laboratori.  
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Annex  II 
 
 
4.5.1. Frases de risc.  
 
4.5.1.1. Frases R 
 
R1 Explosiu en estat sec. 
R2 Risc d’explosió per xoc, fricció, foc o altres fonts d’ignició. 
R3 Alt risc d’explosió per xoc, fricció, foc o altres fonts d’ignició. 
R4 Forma compostos metàl·lics explosius molt sensibles. 
R5 Perill d’explosió en cas de escalfament. 
R6 Perill d’explosió en contacte o sense contacte  
R7 Pot provocar incendis. 
R8 Perill de foc en contacte amb matèries combustibles. 
R9 Perill d’explosió al mesclar amb matèries combustibles. 
R10 Inflamable. 
R11 Fàcilment inflamable. 
R12 Extremadament inflamable. 
R14 Reacciona violentament amb l’aigua. 
R15 Reacciona amb l’aigua alliberant gasos extremadament inflamables. 
R16 Pot esclatar en mescla amb substàncies comburents. 
R17 S’inflamen espontàniament en contacte amb l’aire. 
R18 En usar-ho poden formar-se mescles aire-vapor explosives/inflamables. 
R19 Pot formar peròxids explosius. 
R20 Nociu per inhalació. 
R21 Nociu en contacte amb la pell. 
R22 Nociu per ingestió. 
R23 Tòxic per inhalació. 
R24 Tòxic en contacte amb la pell. 
R25 Tòxic per ingestió. 
R26 Molt tòxic per inhalació. 
R27 Molt tòxic en contacte amb la pell. 
R28 Molt tòxic per ingestió. 
R29 En contacte amb l’aigua allibera gasos tòxics. 
R30 Pot inflamar-se fàcilment en usar-ho. 
R31 En contacte amb àcids allibera gasos tòxics. 
R32 En contacte amb àcids allibera gasos molt tòxics. 
R33 Perill d’efectes acumulatius. 
R34 Provoca cremades. 
R35 Provoca cremades greus. 
R36 Irrita els ulls. 
R37 Irrita les vies respiratòries. 
R38 Irrita la pell. 
R39 Perill d’efectes irreversibles molt greus. 
R40 Possibilitat d’efectes cancerígens. 
R41 Riscos de lesions oculars molt greus. 
R42 Possibilitat de sensibilització per inhalació. 
R43 Possibilitat de sensibilització en contacte amb la pell. 
R44 Risc d’explosió en escalfar-lo en ambient confinat. 
R45 Pot causar càncer. 
R46 Pot provocar alteracions genètiques hereditàries. 
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R47 Pot provocar malformacions congènites. 
R48 Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada. 
R49 Pot causar càncer per inhalació. 
R50 Molt tòxic per als organismes aquàtics. 
R51 Tòxic per als organismes aquàtics. 
R52 Nociu per als organismes aquàtics. 
R53 Pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi ambient aquàtic. 
R54 Tòxic per a la flora. 
R55 Tòxic per a la fauna. 
R56 Tòxic per als organismes del sòl. 
R57 Tòxic per a les abelles. 
R58 Pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi ambient. 
R59 Perillós per a la capa d’ozó. 
R60 Pot perjudicar la fertilitat. 
R61 Risc durant l’embaràs d’efectes adversos per al fetus. 
R62 Possible risc de perjudicar la fertilitat. 
R63 Possible risc durant l’embaràs d’efectes adversos per al fetus. 
R64 Pot perjudicar els nens alimentats amb llet materna. 
R65 Nociu : si se ingereix pot causar dany pulmonar. 
R66 L’exposició repetida pot provocar sequedat  i formació de clivelles a la pell. 
R67 La inhalació de vapors pot provocar somnolència o vertigen. 
R68 Possibilitat d’efectes irreversibles. 
 
 
4.5.1.2 Combinació de frases R 
 
 
R14/15 Reacciona violentament amb l’aigua, alliberant gasos extremadament 
inflamables. 
R15/29 En contacte amb l’aigua allibera gasos tòxicament i extremadament 
inflamables. 
R20/21 Nociu per inhalació i en contacte amb la pell. 
R20/22 Nociu per inhalació i per ingestió. 
R20/21/22 Nociu per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 
R21/22 Nociu en contacte amb la pell i per ingestió. 
R23/24 Tòxic per inhalació i en contacte amb la pell. 
R23/25 Tòxic per inhalació i per ingestió. 
R23/24/25 Tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 
R24/25 Tòxic en contacte amb la pell i per ingestió. 
R26/27 Molt tòxic per inhalació i en contacte amb la pell. 
R26/28 Molt tòxic per inhalació i per ingestió. 
R26/27/28 Molt tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 
R27/28 Molt tòxic en contacte amb la pell  i per ingestió. 
R36/37 Irrita els ulls i les vies respiratòries. 
R36/38 Irrita els ulls i la pell. 
R36/37/38 Irrita els ulls, la pell i les vies respiratòries. 
R37/38 Irrita les vies respiratòries i la pell. 
R39/23 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació. 
R39/24 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell. 
R39/25 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per ingestió. 
R39/23/24 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i contacte amb 
la pell. 
R39/23/25 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i ingestió. 
R39/24/25 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell i 
ingestió. 
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R39/23/24/25 Tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació, contacte 
amb la pell i ingestió. 
R39/26 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació. 
R39/27 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell. 
R39/28 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per ingestió. 
R39/26/27 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i contacte 
amb la pell. 
R39/26/28 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i ingestió. 
R39/27/28 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell i 
ingestió. 
R39/26/27/28 Molt tòxic: Perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació, contacte 
amb la pell i ingestió. 
R40/20 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació. 
R40/21 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles en contacte amb la pell. 
R40/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per ingestió. 
R40/20/21 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació i contacte amb la pell. 
R40/20/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació i ingestió. 
R40/21/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles en contacte amb la pell i ingestió. 
R40/20/21/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació, contacte amb la 
pell i ingestió. 
R42/43 Possibilitat de sensibilització per inhalació i en contacte amb la pell. 
R48/20 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
inhalació. 
R48/21 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
contacte amb la pell. 
R48/22 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
ingestió. 
R48/20/21 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
inhalació i contacte amb la pell. 
R48/20/22 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
inhalació i ingestió. 
R48/21/22 Nociu: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
contacte amb la pell i ingestió. 
R48/20/21/22 Nociu: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada 
per inhalació, contacte amb la pell i ingestió. 
R48/23 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
inhalació. 
R48/24 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongades per 
contacte amb la pell. 
R48/25 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
ingestió. 
R48/23/24 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
inhalació i contacte amb la pell. 
R48/23/25 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
inhalació i ingestió. 
R48/24/25 Tòxic: Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 
contacte amb la pell i ingestió. 
R48/23/24/25 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada 
per inhalació, contacte amb la pell i ingestió. 
R50/53 Molt tòxic per als organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes 
negatius en el medi ambient aquàtic. 
R51/53 Tòxic per als organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes negatius 
en el medi ambient aquàtic. 
R52/53 Nociu per als organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes 
negatius en el medi ambient aquàtic. 
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4.5.2 Frases de seguretat 
 
Consells de prudència relatius a les substàncies i preparats perillosos. 
 
4.5.2.1 Frases S 
 
S1 Conservi’s sota clau. 
S2 Mantingui’s fora de l’abast dels nens. 
S3 Conservi’s en lloc fresc. 
S4 Mantingui’s lluny de locals habitats. 
S5 Conservi’s en... (líquid apropiat a especificar pel fabricant). 
S6 Conservi’s en... (gas inert a especificar pel fabricant). 
S7 Mantinguis en recipient ben tancat. 
S8 Mantinguis el recipient en lloc sec. 
S9 Conservi’s el recipient en lloc ben ventilat. 
S12 No tancar el recipient hermèticament. 
S13 Mantinguis lluny d’aliments, begudes i pinsos. 
S14 Conservi’s lluny de .. (materials incompatibles a especificar pel fabricant). 
S15 Conservar allunyat de la calor. 
S16 Conservar allunyat de tota flama o font d’espurnes. No fumar. 
S17 Mantingueu lluny de materials combustibles. 
S18 Manipuleu i obriu el recipient amb prudència. 
S20 No menjar ni beure durant la seva utilització. 
S21 No fumar durant la seva utilització. 
S22 No respirar el pols. 
S23 No respirar els gasos/fums/vapors/aerosols [denominació(ns) adequada(s) a 
especificar pel fabricant]. 
S24 Eviteu el contacte amb la pell. 
S25 Eviteu el contacte amb els ulls. 
S26 En cas de contacte amb els ulls renteu-vos immediata i abundantment amb aigua i 
aneu a un metge. 
S27 Rentar-se immediatament la roba tacada o esquitxada. 
S28 En cas de contacte amb la pell, rentar-se immediatament i abundantment amb... 
(productes a especificar pel fabricant). 
S29 No tirar els residus per l’aigüera 
S30 No tirar mai aigua a aquest producte. 
S33 Evitar l’acumulació de càrregues electrostàtiques. 
S35 Elimineu els residus del producte i els seus recipients amb totes les precaucions 
possibles. 
S36 Useu indumentària protectora adequada. 
S37 Useu guants adequats. 
S38 En cas de ventilació insuficient, useu equip respiratori adequat. 
S39 Useu protecció per als ulls/la cara. 
S40 Per a netejar el sòl i els objectes contaminats per aquest producte, useu... (a 
especificar pel fabricant). 
S41 En cas d’incendi i/o d’explosió no respireu els fums. 
S42 Durant les fumigacions/polvoritzacions, useu equip respiratori adequat. 
[Denominació(ns) adequada(s) a especificar pel fabricant]. 
S43 En cas d’incendi, utilitzar... (els mitjans d’extinció els ha d’especificar el fabricant). 
Si l’aigua augmenta el risc, s’haurà d’afegir: «No usar mai aigua». 
S45 En cas d’accident o malestar, aneu immediatament al metge (si és possible, 
mostreu-li l’etiqueta). 
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S46 En cas d’ingestió, aneu immediatament al metge i mostreu-li l’etiqueta o l’envàs. 
S47 Conservar a una temperatura no superior a...°C (a especificar pel fabricant). 
S48 Conservar humit amb... (medi apropiat a especificar pel fabricant). 
S49 Conservar únicament en el recipient d’origen. 
S50 No mesclar amb... (a especificar pel fabricant). 
S51 Feu-ho servir únicament en llocs ben ventilats. 
S52 No usar sobre grans superfícies en locals habitats. 
S53 Eviteu l’exposició. Demaneu instruccions especials abans de l’ús. 
S56 Elimineu aquesta substància i el seu recipient en un punt d’arreplegada pública de 
residus especials o perillosos. 
S57 Utilitzeu un envàs de seguretat adequat per a evitar la contaminació del medi 
ambient. 
S59 Remetre’s al fabricant o proveïdor per a obtenir informació sobre la seva 
recuperació/reciclatge. 
S60 Elimineu el producte i el seu recipient com a residus perillosos. 
S61 Eviteu el seu alliberament al medi ambient. Demaneu instruccions específiques de 
la fitxa de dades de seguretat. 
S62 En cas d’ingestió no provocar el vòmit: Acudiu immediatament al metge i mostreu-
li l’etiqueta o l’envàs. 
S 63 En cas d’accident per inhalació, allunyar la víctima de la zona contaminada  i 
mantenir-la en repòs.  
S64 En cas d’ingestió, rentar la boca amb aigua( solament si la persona està 
conscient) 
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Annex III 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HEXANO  

HEXANO  
n-Hexano 
C6H14 

Masa molecular: 86.2  
CAS: 110-54-3  
RTECS: MN9275000   
ICSC: 0279  
NU: 1208  
CE: 601-037-00-0  

  

TIPOS DE  
PELIGRO/  

EXPOSICION  

PELIGROS/SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/

PRIMEROS AUXILIOS

INCENDIO  Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION  

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión (véanse 
Notas).  

En caso de incendio: mantener 
fríos los bidones y demás 
instalaciones rociando con agua 
(véanse Notas).  

 

EXPOSICION        

• Inhalación 
Vértigo, somnolencia, dolor de 
cabeza, dificultad respiratoria, 
náuseas, debilidad, pérdida del 
conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 
proporcionar asistencia médica. 

• Piel  
Piel seca, enrojecimiento.  Guantes protectores.  Quitar las ropas contamina

aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón y proporcionar asistencia 
médica.  

• Ojos   

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad, 
pantalla facial o protección ocular 
combinada con la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto, si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica. 

• Ingestión  Dolor abdominal (para mayor 
información, véase Inhalación).  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca, NO provocar el 
vómito, reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y ETIQUETADO 

Consultar a un experto. Recoger, en la 
medida de lo posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en 
recipientes precintables, absorber el 

A prueba de incendio.  
Separado de oxidantes fuertes.  
Mantener bien cerrado en lugar fresco.  

Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: F, Xn 
R: 11-48/20  
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líquido residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar seguro.  
NO verterlo al alcantarillado,  
(Protección personal adicional: equipo 
autónomo de respiración).  

S: (2-)9-16-24/25-29-51  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0279 Preparada en colaboración entre el IPCS y la CCE. © CCE, IPCS, 1991.  
Versión española traducida y editada por el INSHT  

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HEXANO 

 
D 
A 
T 
O 
S  

I 
M 
P 
0 
R 
T 
A 
N 
T 
E 

ESTADO FISICO; ASPECTO  
Líquido incoloro, volátil, de olor 
característico.  

PELIGROS FISICOS  
El vapor es más denso que el aire y 
puede extenderse a ras del suelo; 
posible ignición en punto distante.  

PELIGROS QUIMICOS  
Reacciona con oxidantes fuertes, 
originando peligro de incendio y 
explosión.  

LIMITES DE EXPOSICION  
TLV (como TWA): 50 ppm; 176 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994).  
MAK: 50 ppm (1994)  

VIAS DE EXPOSICION  
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor, a través de la 
piel y por ingestión.  

RIESGO DE INHALACION  
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C, se puede alcanzar bastante 
rápidamente una concentración nociva 
en el aire.  

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION  
La sustancia irrita los ojos.  
La ingestión del líquido puede dar 
lugar a la aspiración del mismo por 
los pulmones y el consiguiente riesgo 
de neumonitis química.  
La sustancia puede causar efectos en 
el sistema nervioso central.  

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA  
El contacto prolongado o repetido con 
la piel puede producir dermatitis. El 
líquido desengrasa la piel.  
La sustancia puede afectar al sistema 
nervioso periférico, dando lugar a 
polineuropatías.  
Puede originar lesión genética en los 
seres humanos. La experimentación 
animal muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos tóxicos en 
la reproducción humana.  
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PROPIEDADES 
FISICAS  

Punto de ebullición: 69°C  
Punto de fusión: -95°C  
Densidad relativa (agua = 1): 
0.66  
Solubilidad en agua: Ninguna  
Presión de vapor, kPa a 20°C: 
16  
Densidad relativa de vapor 
(aire = 1): 3.0  

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire 
a 20°C  
(aire = 1): 1.3  
Punto de inflamación: -22°C (c.c.)  
Temperatura de autoignición: 240°C  
Límites de explosividad, % en volumen en 
el aire: 1.1-7.5  
Coeficiente de reparto octanol/agua como 
log Pow: 3.9  

 

DATOS 
AMBIENTALES  

   
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 
atención especial a los organismos acuáticos.  

NOTAS  
   
El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo.  
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  
La preparación técnica del hexano contiene 20-95% n-hexano.  
EXPLOSION/PREVENCION: NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular. 
Utilícense herramientas manuales no generadoras de chispas.  
EXPLOSION/LUCHA CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deberían emplear indumentaria 
de protección completa, incluyendo equipo autónomo de respiración.  
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-41G01  
Código NFPA: H 1; F 3; R 0;   

INFORMACION ADICIONAL  

  

HEXANO 
  

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni el IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. 
Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la 
clasificación europea (CEE 67/548) y sus adaptaciones. Las frases de riesgo específico (frases R) y 
los consejos de prudencia (frases S) no traspuestas a 31 de Mayo de 1992 a la normativa española 
están marcadas (*).  
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ANNEX IV 
 

General information | Specific Concentration Limits | Seveso Data 
                                  

SODI 
General Information 

 
Index number  Note (alphabetic) Note (numeric) 

011-001-00-0    
 

ATP inserted ATP updated 

19   
 

Substances  
Sub EC No   Cas No   Other Cas No Name Type 

1 231-132-9  7440-23-5   sodio  
 

Classification Risk phrases Safety phrases Indication(s) of danger
F; R14/15 
C; R34 

14/15 - 34  1/2 - 5 - 8 - 43 - 45  F 
C  

 
Symbol(s) 

  
top 

Specific Concentration Limits 

 
Concentration Classification  

top 
Seveso Data 

 
Seveso Substance Main Seveso Category Other Seveso Categories 

Yes  10i  
 

Seveso Concentration Categories  
top 
 
    
 
 
 
    General information | Specific Concentration Limits | Seveso Data 

 
MERCURI 

General Information 

 
Index number  Note (alphabetic) Note (numeric) 
080-001-00-0    
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ATP inserted ATP updated 

19  25  
 

Substances  
Sub EC No   Cas No   Other Cas No Name Type 

1 231-106-7  7439-97-6   mercury  
 

Classification Risk phrases Safety phrases Indication(s) of danger

T; R23 
R33 
N; R50-53 

23 - 33 - 50/53  1/2 - 7 - 45 - 60 - 61  T 
N  

 
Symbol(s) 

  
top 
 
 
 
 

Specific Concentration Limits 

 
Concentration Classification  

top 

Seveso Data 

 
Seveso Substance Main Seveso Category Other Seveso Categories 

Yes  2 9i 
 

Seveso Concentration Categories  
 
 
        
 

General information | Specific Concentration Limits | Seveso Data 
 

DICROMAT DE POTASSI 

General Information 

 
Index number  Note (alphabetic) Note (numeric) 

024-002-00-6  E 3 
 

ATP inserted ATP updated 

19  29  
 

Substances  
Sub EC No   Cas No   Other Cas No Name Type

1 231-906-6  7778-50-9   dicromato de potasio  
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Classification Risk phrases Safety phrases Indication(s) of danger

O; R8 
Carc. Cat. 2; R45 
Muta. Cat. 2; R46 
Repr. Cat. 2; R60-61 
T+; R26 
T; R25-48/23 
Xn; R21 
C; R34 
R42/43 
N; R50-53 

45 - 46 - 60 - 61 - 8 - 21 -
 25 - 26 - 34 - 42/43 -
 48/23 - 50/53  

53 - 45 - 60 - 61  T+ 
N 
O  

 
Symbol(s) 

  
 
 

Specific Concentration Limits 

 
Concentration Classification 
C = 25 % T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-

50/53 

10 % = C < 25 % T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % = C < 10 % T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20
51/53 

5 % = C < 7 % T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20
51/53 

3 % = C < 5 % T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 

2,5 % = C < 3 % T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 

1 % = C < 2,5 % T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 

0,5 % = C < 1 % T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 

0,25 % = C < 0,5 % T; R45-46-20-42/43-52/53 

0,2 % = C < 0,25 % T; R45-46-20-42/43 

0,1 % = C < 0,2 % T; R45-46-20  
top 

Seveso Data 

 
Seveso Substance Main Seveso Category Other Seveso Categories 

Yes  1 2-2-3-9i 
 

Seveso Concentration Categories 
C = 7 % 1 

0,5 % = C < 7 %  

0,1 % = C < 0,5 %   
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Annex V 

 
 

International Chemical Safety Cards 
Proyecto del "International Programme on Chemical Safety" 

 
VERSIÓN ESPAÑOLA INTERNACIONAL 

• ÍNDICE de SUSTANCIAS QUÍMICAS y SINÓNIMOS   (de la A a la Z, 25 Archivos pequeños) 
• ÍNDICE de SUSTANCIAS QUÍMICAS y SINÓNIMOS   (Archivo grande)  
• ÍNDICE de SUSTANCIAS QUÍMICAS*   (Archivo medio)  
• ÍNDICE de NÚMEROS CAS   (Archivo pequeño)  
• ÍNDICE de NÚMEROS CE   (Archivo pequeño)  
• ÍNDICE de NÚMEROS EINECS   (Archivo pequeño)  
• ÍNDICE de NÚMEROS ICSC   (Archivo medio)  
• ÍNDICE de NÚMEROS RTECS   (Archivo pequeño)  
• ÍNDICE de NÚMEROS NU   (Archivo pequeño)  

Ultima revisión: mayo 2004 
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Annex  VI 
 
 

5.   PRODUCTES LABORATORI EN CENTRES SECUNDÀRIA  
 
 
 
 
5.2 PRODUCTES LABORATORI DE QUÍMICA  
 
 
Producte Institut 

A- B- 
C- D 

Indic. 
perill 

 Frases R     Frases S CAS Substituir 
per 
o    

eliminar 
ÀCIDS 
 

      

*Àcid Acètic = 90% A-B-C-D C 10-35 23-26-45 64-19-7  
Àcid Acètic (glacial) A C 10-35 23-26-45 64-19-7  
Àcid Arseniós A      
Àcid Benzoic A-B-C-D ----   65-85-0  
Àcid Bòric A-C-D ----   10043-35-

3 
 

Àcid Cítric  A  D -----   77-92-9[  
*Àcid Clorhídric = 5% A-B-C-D C 34-37 26-45 7647-01-0  

Àcid Cròmic  A O -T  
C - N 

49 –8 –25 
35-43-50/53 

53-45 – 60 - 
61 

1333-82-0 
  

 

Àcid Pícric  A E,  
T 

1,2,4, 
23/24/25 

28-36-37-45 88-89-1 
 

Eliminar 

*Àcid Perclòric D O , C 5-8-35 23-26-36-45 7601-90-3  

Àcid Esteàric   
 

B-C-D ------   57-11-4  

Àcid Fènic (fenol) A T 24/25-34 28-45 108-95-2  
Àcid Fluorhídric = 7% C T+ C 26/27/28  -

35 
7/9-26-
36/37-45 

7664-39-3 
 

Eliminar 

Àcid L(+)-Tartàric C-D Xi 38 26 87-69-4  
*Àcid Nítric = 20% A-B-C-D C 35 23-26-36-45 7697-37-2  
Àcid Oxàlic = 5% 
 2-hidrat 

B-C-D Xn 21/22 24/25 6153-56-6  

Àcid Salicílic A Xn 22-36 26 69-72-7  
*Àcid Sulfúric = 20% A-B-C-D C 35 

 
26-30-45 7664-93-9  

ALCOHOLS 
 

      

Etanol A-B-C-D F 11 7-16 64-17-5  
Isopropanol C-D F  Xi 11-36-67 7-16-24/25-

26 
67-63-0  

Metanol B-C-D F T 11-
23/24/25-
39/23/24/25 

7-16-36/37-
45 

67-56-1  

       
ALUMINI (Al) 
 

      



 188 

Alumini metall pols 
(pirofòric)23 

A-B-C-D F 10-15 7/8-43 7429-90-5  

Alumini metall  C-D -----     
Alumini Clorur  
6-hidrat 

A-B-C Xi 36/38  7784-13-6  

Alumini Nitrat 
 9-hidrat 

A O- 
Xi 

8-36/38 17 7784-27-2  

Alumini Òxid A ---   1344-28-1  
Alumini Potassi Sulfat 
12-hidrat 

A ----   7784-24-9  

Alumini Potassi Silicat 
doble,  2-hidrat 

A ----     

AMONI (NH4 
+) 

 
      

Amoni Clorur A-B-C-D Xn    2-2-36 
 

22 12125-02-
9 

 

Amoni Dicromat A-B-C E, T+, 
N 

45-46-60-61 
2-8-21-25-
26-  
34-42/43-
48/23 -50/53 

53-45-60-61 
 

7789-09-5 
 
 

Eliminar 

Amoni Hidròxid 
= 25% 

A-B-C-D C  N 34-50 36/37/39 
26-45-61 

1336-21-6  

Amoni Hipofosfit A      
Amoni Fosfit A      
Amoni Fluorur A T 23/24/25 26-45 12125-01-

8 
 

di-Amoni Oxalat A-C-D Xn 21/22 
 

24/25 6009-70-7  

Amoni  Molibdat  
4- hidrat 

D Xn 22 24 12027-67-
7 

 

Amoni Nitrat A-B-C O 8 17 6484-52-2  
Amoni Persulfat 
(peroxodisulfat) 

A O Xn 8-22- 42/43 
36/37/38 

22-24-26-37 7727-54-0  

Amoni Sulfat A ----   7783-20-2  
Amoni Sulfocianat 
(Rhodanat d’amoni) 

A Xn 20/21/22-32 13 1762-95-4  

Amoni Sulfocianur A Xn 20/21/22-32 13 1762-95-4  
ANTIMONI (Sb)       
Antimoni  (metall) A    7440-36-0  
Antimoni Òxid A Xn N 20/22-51/53 61 1309-64-4  
ARGENT (Ag)  
 

      

Argent Nitrat 
 

A-B-C-D C,N 34-50/53 
        

26-45-60-61 7761-88-8  

BARI  (Ba) 
 

      

Bari Carbonat A Xn 22 24/25 
 

513-77-9  

Bari Clorur  
2-hidrat 

A-B-C-D  
T 

20/25 
 

45 1326-27-9  

Barita càustica  A      
Bari Hidròxid  
8-hidrat 

A-B-C Xn 20/22-36/38 
 
 

26-28 12230-71-
6 

 

Bari Sulfat B-C-D ----   7727-43-7  

                                                 
23 Pirofòric  S’inflama espontàniament en contacte amb l’aire                
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BISMUT (Bi) 
 

      

Bismut Nitrat A O ,Xi 8-36/37/38 17-26-37/39 10035-06-
0 

 

Bismut Silicat A      
Bismut Subnitrat A      
BROM  A C, N 

T+ 
26-35-50 7/9-26-45-

61 
7726-95-6 
 

Eliminar 

CADMI (Cd) 
 

      

Cadmi (en barres) A T 45-
E20/21/22 

36/37/39-45-
53 

7440-43-9  

Cadmi (granalla) D T 45-
E20/21/22 

36/37/39-45-
53 

7440-43-9  

Cadmi Clorur A N T+ 45-46-60-
61-25-26-
48/23/25-
50/53 

53-45-60-61 10108-64-
2 
 
 

Eliminar 

Cadmi Nitrat A N T+ 45-46-60-
61-25-26-
48/23/25-
50/53 

53-45-60-61 10022-68-
1 
 
 

Eliminar 

Cadmi Sulfat A-D N ,T 49-E22-
E48/23/25-
50/53 

53-45-60-61 7790-84-3  

CALCI (Ca) 
 

      

Calci Carbonat B-C-D Xi 36 22-24 471-34-1  
Calci Clorur A-B-C-D Xi 36 22-24 10035-04-

8 
 

Calci Dihidrogenfosfat 
 

A ----   7758-23-8  

Calci Hidrogenfosfat A ---   7757-93-9  
Calci Hidròxid 
 

C-D Xi 38 22-28a 1305-62-0  

Calci Nitrat B-C-D O, Xi 8-36 26 13477-34-
4 

 

Calci Lactat A ---   5743-47-5  
Calci Òxid  A-B-C-D C 35 26-37-39 1305-78-8  
Calci Sulfat A ---   10101-41-

4 
 

COBALT (Co) 
 

      

Cobalt (II) Clorur A-D T, N 49-E22-
42/43-50/53 

22-53-45-
60-61 

7646-79-9  

Cobalt (II) Nitrat A Xn 22-43 24-37 10026-22-
9 

 

COURE  (Cu) 
 

       

Coure metall A-B-C-D ----     
Coure (II)Carbonat A-B-C-D Xn  22 12069-69-

1 
 

Coure (I) Clorur 
5-hidrat 

A-D Xn,N 22-50/53 22-60-61 7758-89-6  

Coure (II) Clorur A-B-C-D T 25-36/37/38 37-45 10125-13-
0 

 

Coure (II) Òxid A Xn 22 24 1317-38-0 
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Coure (II) Sulfat 
 5-hidrat 

A-B-C-D Xn,N 22-36/38-
50/53 

22-60-61 7758-98-7  

Coure (II) Nitrat D Xn 22-36/38 22 10031-43-
3 

 

Estany (Sn) 
 

      

Estany  (metall) A    7440-31-5  

Estany Clorur (II) A- C  Xn 22-36/37/38 26 10025-69-
1 

 

ESTRONCI (Sr) 
 

      

Estronci Clorur  
5- hidrat 

C ---   10025-70-
4 

 

Estronci Superòxid A      
Estronci Nitrat A O 8  10042-76-

9 
 

FERRO (Fe) 
 

      

Ferro (metall) A-B- C    7439-89-6  
Ferro (II) Clorur A-B-C-D Xn 22-38-41 26-39 13478-10-

9 
 

Ferro (III) Clorur  
6-hidrat 

A Xn 22-38-41 26-39 10025-77-
1 

 

Ferro (II) Sulfat A-B-C-D Xn 22 24 7782-63-0  
Ferro(III)Amoni sulfat A    7783-83-7  
Ferro (II) Sulfur A-B-C-D ----   1317-37-9  
Ferro(II) Sulfat 
 7-hidrat 

A Xn 22 24 10028-22-
5 

 

Ferro(III) Sulfat B-C-D ----     
Ferro(III) Nitrat A O Xi 8-36/38 26 7782-61-8  
Ferro(III) sodi Pirofosfat A      
Ferro(III) Perclorur A      
Ferro (  ) Protooxalato A      
FÒSFOR (P) 
 

      

Fòsfor vermell A-C- F,N 11-16-50/53 2-7-43-61 7723-14-0  
INDICADORS       
Ataronjat de metil A-B-C-D ----   547-58-0  
Blau de bromocresol D      
Blau de bromtimo A ----   76-59-5  
Blau de tornassol A-B-C-D -----     
Fenolftaleïna A-B-C-D ----   77-09-8  
Groc d’alitzarina D -----     
Reactiu de Benedic D  52    
Reactiu de Nessler A  T+,N 26/27/28-

33-51 
13-28-45-61   

Reactiu de Nessler B D  C  35 26-37/39-45   
Tintura de tornassol A -----   1393-92-6  
Universal D      
Verd de bromtimol D      
Vermell Congo A -----   573-58-0  
Vermell de metil A-B-C-D -----   7114-03-6  
Violeta de genciana A     C Xn 20/21/22 28 548-62-9  
IODE       
iode A C Xn,N 20/21-50 23-25-61 7553-56-2  
LITI       
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Liti Clorur D Xn 22-36/38 24 7447-41-8  
Liti Carbonat A Xn 22 22 554-13-2  
MAGNESI  
 

      

Magnesi (pols) A F 11-15 7/8-43 7439-95-4  
Magnesi (cinta) A-B-C-D F 11-15 7/8-43 7439-95-4  
Magnesi Carbonat  ----   39409-82-

0 
 

Magnesi Clorur A -----   7791-18-6  
Magnesi Fosfat A ----   10233-87-

1 
 

Magnesi Òxid A ----   1309-48-4  
Magnesi Peròxid C D      
Magnesi Sulfat A ----   7487-88-9  
Magnesi Sulfur A      
MANGANÈS 
 

      

Manganès (II) Clorur 4- 
hidrat 

A C Xn 22 24 13446-34-
9 

 

Manganès Fosfat A      
Manganès Nitrat A -----   20694-39-

7 
 

Manganès Peròxid A Xn 20/22 25 1313-13-9  
Manganès Sulfat A Xn,N 48/20/22- 

51-53 
22-61 10034-96-

5 
 

Manganès (IV) òxid 
(superòxid) 

A Xn 20/22 25 1313-13-9  

MERCURI 
 

      

Mercuri 
 

A B C D T+ N 23/33-50/53 
 

7/45-60-61 7439-97-6 Eliminar? 

Mercuri(I) Clorur 
(calomelans) 

A  Xn N 22-
36/37/38-

50/53 

13-24/25-
46-60-61 

10112-91-
1 

 

Mercuri(II) Clorur A  C T+ N 28-34-
50/53-48-
/24/25 

36/37/39-45-
60-61 

7487-94-7 
 

Eliminar 

Mercuri(II) Òxid A B   C T+ N 26/27/28-
35-50/53 

13-60-61 
28- 45 

21908-53-
2 

 
 
 

Mercuri(I) Nitrat A N T+ 26/27/28-
33-50/53 

13-60-61 
28- 45 

7782-86-7  

NÍQUEL       
Níquel (II) Sulfat D Xn N 22-40-42/43 22-36/37 

60-61 
10101-97-
0 

 

PLOM 
 

      

Plom (metall) A T, N 61-E20/22-
33-50/53-62 

53-45-60-61 7439-92-1  

Plom (II) Acetat  
    3-hidrat 

A  D T, N 61-62-33-
E48/22-
50/53 

53-45-60-61 6080-56-4  

Plom (II) Carbonat A T, N 61-E20/22-
33-50/53-62 

53-45-60-61 1319-46-6  

Plom (II) Nitrat A B C D T, N 61-E20/22-
33-50/53-62 

53-45-60-61 10099-74-
8 

 

Plom (II) Òxid (litargiri) A T, N 61-E20/22-
33-50/53-62 

53-45-60-61 1317-36-8  
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Plom (IV) Òxid 
(superòxid de plom) 

A T, N 61-E20/22-
33-50/53-62 

53-45-60-61 1309-60-0  

Plom tetra-Òxid 
(mini) 

A T, N 61-E20/22-
33-50/53-62 

53-45-60-61 1314-41-6  

POTASSI 
 

      

Potassi Alumini Silicat  A      
Potassi Arsenit A      
Potassi Arseniat A T, N 45-E23/25 53-45-60-61   
Potassi Acetat A -----   127-08-2  
Potassi Benzoat A      
Potassi Bisulfit D Xi 31-36/37 26 7646-93-7  
Potassi Bitartrat A      
Potassi Bromur A B C D ---   7758-02-3  
Potassi Cianur D N T+ 26/27/28-

32-50/53 
7-28-29-45-
60-61 

151-50-8 
 

Eliminar 

Potassi Citrat A ----   6100-05-6  
Potassi Clorat A B C  

D 
Xn,O 9-20/22 13-16-27 3811-04-

99 
 

Potassi Clorur A B C  
D 

----   7447-40-7 
 

 

**Potassi Cromat A C  D T N 49-46-43-
36/36/38-
50/53 

53-45-60-61 7789-00-6  

**Potassi Dicromat A B D N T+ 41-43-49-
46-E21-
E25-E26 
37/38-50/53 

53-45-60-61  
7778-50-9 

Eliminar 

Potassi Ferrocianur 3-
hidrat 
(Hexacianoferrat (II) ) 

A C  D ---   14459-95-
1 

 

Potassi Fluorur A T 23/247/25  
 

7789-23-3  

Potassi Fosfat 
monosubstituït  

D ---   7778-77-0  

Potassi Fosfat  C   D 
 

Xi 36/38 22-26 7789-23-3  

Potassi Formiat A ---   590-29-4  
 

Potassi 
Hidrogencarbonat 

A C ---   298-14-6  

Potassi Hidròxid A B C D C 22-35 26-45-
36/37/39 

1310-58-3  

Potassi Iodat A C B O 8 17 7758-05-6  
Potassi Iodur A C D ---   7681-11-0  
Potassi Nitrat A B C D O, T 

N 
8-25-50 45-61 7757-79-1  

Potassi Permanganat A B C D O, N 
Xn 

8-22-50-53 60-61 7722-64-7  

Potassi Sulfat A ---   7778-80-5  
Potassi Sulfocianur 
(tiocianat) 

A  C Xn 20/21/22-32 13 333-20-0  

Potassi Tartrat A ----   6100-19-2  
Potassi Tiosulfat C Xi 36/38 26-36 10294-66-

3 
 

SODI 
 

      

Sodi (metall barres)1 B F C 14/15 5-8-43-45 7440-23-5 
 

Eliminar ? 
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Sodi Acetat A B C D ---   127-09-3  
Sodi Borat A Xn 22  1303-96-4  
Sodi Carbonat anhidre A  B  C            Xi 36 22-26 497-19-8  
Sodi   i potassi 
Carbonat  

A      

Sodi Cianur A N T+ 26/27/28-
32-50/53 

7-28-29-45-
60-61 

143-33-9 
 

Eliminar 

Sodi Citrat A ----   6858-44-2  
Sodi Clorur A B C D    7647-14-5  
Sodi Fluorur A T 25-32-36/38 22-36-45 7681-49-4  
Sodi Formiat A Xi 36 26 141-53-7  
Sodi Fosfat A  D ---   7558-80-7  
Sodi Pirofosfat A ---   7758-16-9  
Sodi Hidrogencarbonat A  B  C     ---   144-55-8  
Sodi Hidrogensulfat  
2-hidrat 

 C   B D Xi 41 24-26 7681-38-1  

Sodi Hidrogensulfit A B  C Xn 22-31 25-46 7631-90-5  
Sodi Hidròxid A B C D C 35 26-37/39-45 1310-73-0  
Sodi Hiposulfit 
(tiosulfat) 

A ----   7772-98-7  

Sodi iodur A ---   7681-82-5  
Sodi Nitroprussiat A      
Sodi Nitrit A B C D O, T 

N 
8-25-50 45-61 7632-00-0  

Sodi Nitrat A O 8 16 -41 7631-99-4  
Sodi Sulfat A B C D  ---   7727-73-3  
Sodi Sulfit A    7757-83-7  
Sodi Sulfur A  D C, N  31-34-50 26-45-61 1313-84-4  
Sodi  i Potassi Tartrat A ---   6106-24-7  
Sodi Tetraborat  
10-hidrat (bòrax) 

A   C Xn 22  1303-96-4  

Sodi Tiosulfat 5-hidrat A B C D  ---   7772-98-7  
SOFRE 
 

A C ---   7704-34-9  

VARIS  
 

      

Amiant per a gresol de 
Gooh 

A T 45-48/23-
53-45 

1/2 -17 12001-28-
4 

Eliminar!! 

Aigua oxigenada 
(Peròxid d’hidrogen) 

 A  - C C, O 5-8-20/22-
35 

1/2- 17-26-
28- 
36/37/39-45 

7722-84-1  

Albúmina d’ou       
Carbó actiu A  B   C ------   7440-44-0  
Fluoresceïna A ------     
Gel de Sílice A T 49-E22-52-

53 
53-45 112926-

00-8 
 

Goma aràbiga  A      
Llana de vidre B C -----   65997-17-

3 
 

Midó D ----   9005-84-9  
Nitron (C20H16N4) A T, N 45-51/53 53-45-61 581-89-5 Eliminar 

 

Pols de gas A      
Serradures  C ------     
Sorra A B C -----     
Termocromo A      
Urea D -----   57-13-6  
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ZINC 
 

      

Zinc (metall pols) A B C D    7440-66-6  
Zinc (granalla) A B CD    7440-66-6  
Zinc Cianuro A N, T+ 26/27/28-32    

50/53 
7-28-28-45-
60-61 

557-21-1 
 

Eliminar 

Zinc Clorat A      
Zinc Clorur C B N ,C 34-50/53 7-28-28-45-

60-61 
7646-85-7  

Zinc Fosfur A      
Zinc Nitrat D O, Xn 8-22-

36/37/38 
 10196-18-

6 
 

Zinc Sulfat 7-hidrat A B C Xi, N 36/38-50/53 22-25-60-61 7446-20-0  
Zinc Sulfuro A    1314-98-3  
ORGÀNICS 
 

      

Acetat de metil A      
Acetat de sodi A ----     
Acetona (propanona) A B C D   F       11-36-66-67 9-16- 2-26 

 
67-64-1  

Benzè  
 
 
 

A T,F 45-46-11-48 
–65- 36/38- 
23/24/25 

53-45 71-43-2 Eliminar 

Clorhidrat de 
hidroxilamina 

A Xn,N 22-36/38-43 
48/22-50 

22-24-37-61   

Carboximetilcel·lulosa D -----   9004-32-4  
Difenilamina A T,N 23/24/25-33 

50/53 
28-36/37 
45-60-61 

122-39-4  

Dimetilglioxima A Xn 22 24/25 95-45-4 
 

 

D(+)- glucosa A ----   50-99-7 
 

 

Èter etílic A Xn 
F+ 

12-19-22-
66-67 

9-16-29-33 60-29-7 Precaució 

Fenol(àcid fènic) A-B-C T 24/25-34- 68 
48 /20/21/22 

28-45 1/2- 
24/25-26-
36/37/39 

108-95-2  

Formaldehid A T 23/24/25-34-
40-43 

36/37/39-26-
45-51 

108-95-2 Substituir 
per Etanol o 
altres 
preservadors  

Formiat de sodi A Xi 36 26 141-53-7  
Glicerina     56-81-5  
Hemoglobulina A      
Hexà A F,Xn,

N 
11-38-
48/20-51/53-
62-65-67 

2-9-16-29-
33-36/37-
61-62 

110-54-3  

Hexametilendiamina A C 21/22-34-37 36/37/39-22-
26-45 

124-09-4  

Hidroquinona A Xn,N 22-68-41-
43-50 

36/37/39-26-
61 

123-31-9  

Iodoform A Xn 20/21/22 24/25-36/37 75-47-8  
Líquid per a fer 
bombolles 

A      

Levulosa A      
Metanol A F, T 11-23/24/25-

39/23/24/25 
7-16-36/37-
45- 1/2 

67-56-1  
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1-Naftol 
 (ß- Naftol) 

A Xn 21/22-37/38-
41 

22-26-37/39 90-15-3  

Naftalè (naftalina)  Xn, N  22-50/53 36/37-60-61 91-20-3 
 

Substituir 
per        
 Ac. 
Esteàric 

p- diclorobenzè A Xi,N 36-50/53 24/25-46-
60-61 

106-46-7  

p- Metilaminofenol 
Sulfat 

A Xn 20/21/22 36/37 55-55-0  

Resorcina A Xn N 22-36/38-50 26-61 108-46-3  
Sacarosa A ----   57-50-1  
Tetraclorometà 
(Tetraclorur de carboni) 
con=1% 

A T,N 23/24/25-40-
48/23-52/53-
59 

23/36/37-45-
49-61 

56-23-5 
 
 

Eliminar 

Toluè A F,Xn 11-38-
48/20-63-
65-67 

2-36/37-46-
62 

108-88-3 Eliminar 

Tricloroetilè A T 45-36/38-
52/53-67 

53-45-61 76-01-6 Eliminar 

Triclormetà (cloroform)  
con=20% 

B-D Xn 22-38-40-48 
20/22 

36/36 67-66-3 Eliminar 

Urea D    57-13-6  
Xilè A    C Xn 10-20/21-38 2-25 95-47-6  
*Concentracions inferiors poden classificar-se com menys perilloses  
 
** En concentracions molt diluïdes poden classificar-se  menys perillosos 
 

 
 
 

1Reacciona amb l’aigua alliberant gasos extremadament inflamables. S’ha de conservar amb molta cura  

 
  
 5.2  PRODUCTES LABORATORI DE CIÈNCIES NATURALS 
  
 
Producte Instituts 

A-B-C-D 
Indic. 
perill 

Frases R     Frases S CAS Substituir 
por, o      
eliminar 

ÀCIDS       
Àcid acètic 99% A-B-C C 10-35 23-26-45 64-19-7  
Àcid acètic glacial A –D C 10-35 23-26-45 64-19-7  
Àcid Clorhídric conc A–B-C-D C 34-37 26-45 7647-

01-0 
 

Àcid Nítric A- B –D C 35 23-26-36-45 7697-
37-2 

 

Àcid Pícric  A –B-  C E, T 1,2,4, 
23/24/25 

 88-89-1 
 

Eliminar 

*Àcid sulfúric = 20% A-B-C-D C 35 
 

26-30-45 7664-
93-9 

 

       
INORGÀNICS       
Alumini  i potassi 
Sulfat   12 - hidrat 

A C    7784-
24-9 

 

Amoni  i ferro(III) 
Sulfat 

A -D    7783-
83-7 

 

Amoni Fosfat C      
Amoni Hidròxid  A -D C, N 34-50 36/37/39 

26-45-61 
1336-
21-6 

 

Amoni Oxalat  C      Xn 21/22 24/25 6009-  
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 70-7 
Argent Nitrat C C, N 34-50/53 26-45-60-61 7761-

88-8 
 

Bari Clorur C T 22/25 45 1326-
27-9 

 

Calci Carbonat A –C -D Xi 36 22-24 471-34-
1 

 

Calci Clorur C Xi 36 22-24 10035-
04-8 

 

Calci Nitrat C O,Xi  8-36 26 13477-
34-4 

 

Coure  (II) Sulfat 
anhidre 

A-B-C-D Xn,N 22-36/38-
50/53 

22-60-61 7758-
98-7 

 

Ferro (III) Clorur   
6 -hidrat 

C Xn 22-38-41 26-39 10025-
77-1 

 

Hidrogen peròxid 
(aigua oxigenada) 

A –B-  C Xi 36/38 26 91-20-3  

Iode  cru A    C Xn,N 20/21-50 23-25-61 7553-
56-2 

 

Iode sublimat A Xn,N 20/21-50 23-25-61 7553-
56-2 

 

Magnesi Clorur A 
 

   7791-
18-6 

 

Manganès (II) Sulfat C Xn,N 48/20/22-
51-53 

22-61 10034-
96-5 

Eliminar 

Manganès (IV) Òxid C Xn 20/22 25 1313-
13-9 

 

Potassi Clorur C    7447-
40-7 

 

Potassi Ferrocianur 
3-hidrat 
(Hexacianoferrat(II) ) 

A C  D ---   14459-
95-1 

 

Potassi Hidròxid  A-B-  C  C 22-35 26-45-
36/37/39 

1310-
58-3 

 

Potassi Nitrat C O,T,N 8-25-50 45-61 7757-
79-1 

 

Potassi 
Permanganat 

C O, Xn, 
N 

8-22-50-
53 

60-61 7722-
64-7 

 

Salfumant A      
Sodi Carbonat A Xi 36 22-26 497-19-

8 
 

Sodi Hidròxid  A  -C -D    C 35 26-37/39-45 1310-
73-0 

 

Sodi Tiosulfat C    7772-
98-7 

 

Sofre A ---   7704-
34-9 

 

ORGÀNICS       

Bromoform 
 
 

A T, N 23-36/38-
51/53 

28a-45-61 75-25-2  

Benzè  A T,F 45-46-11-
48 –65- 
36/38- 
23/24/25 

53-45 71-43-2 Eliminar 

Carboximetilcel·lulos
a sal de sodi 

C ----     

Triclormetà B-D Xn 22-38-40- 36/36 67-66-3 Eliminar 
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(cloroform)  
con=20% 

48 20/22 

Etanol 90% A-B-  C F 11 7-16 64-17-5  
Etanol absolut A -D F 11 7-16 64-17-5  
Èter de petroli A-B-C N,   

F+ 
Xn 

12-38- 
62-65-67-
48/20-
51/53 

16-23-24-33 
36/37-61-62 

 Eliminar 

Èter etílic A -D F+, 
Xn 

12-19-22-
66-67 

9-16-29-33 60-29-7 Precaució 

Etil Acetat C F, Xi 11-36-66-
67 

16-26-33 141-78-
6 

 

Formaldehid A –B- C-
D 

T 23/24/25-
34-40-43 

36/37/39-
26-45-51 

108-95-
2 

Substituir per 
Etanol o 
altres 
preservadors 

       
Fructosa D (-) B-    C    57-48-7  
Glicerina A – B -D ----   56-81-5  
Glucosa anhidra 
(dextrosa) 

A ----   50-99-7 
 

 

Glucosa D (+) A – B -D ----   50-99-7 
 

 

Lactofenol D      
Lactosa- D A- B-D -----   10039-

26-6 
 

Maltosa 1-hidrat A–B-C-D -----   6363-
53-7 

 

Metanol A -D F, T 11-
23/24/25-
39/23/24/
25 

7-16-36/37-
45 

67-56-1  

Nitrobenzè A T, N 23/24/25- 
40- 
48/23/24-
51/53-62 

28b-36/37-
35 -61 

98-95-3 Eliminar 

Sacarosa B-  D ----   57-50-1  
Xilè  A –C -D Xn 10-20/21-

38 
10-20/21-38 95-47-6  

Xilosa D (+) B- C    58-88-6  
a -Lactosa A -----   10039-

26-6 
 

a- Naftol D      
• REACTIUS       
• 2,6-Diclorfenol 
Indofenol sal de sodi 

C -----   620-45-
1 

 

Alcohol cetona 7:3 C F, Xi 11-36-66-
67 

9-16-26   

Azur-Eosina-Blau de 
metilè 

C T 10-
23/24/25 
39/23/24/
25 

7-16-36/37-
45 

  

Blau de metilè A-B-C-D Xn 22  61-73-4  
Blau de metilè alcalí  -----     
Essència de Cedre        
Eosina A-B-C-D ----   17372-

87-1 
 

Eosina - Blau de 
metilè 

C      
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Fehling A A -B-D N 51 61  
 

 

Fehling B A -B-D C 35 26-36/37/39 
45 

 Eliminar ? 

Fenolftaleïna  C-D -----   77-09-8  
Fucsina àcida C -----   3244-

88-0 
 

Giemsa  
(Azur- Eosina-Azul 
de metileno) 

A-B-C-D T 10-
23/24/25 
39/23/24/
25 

7-16-36/37-
45 

  

Hematoxilina A-B-C-D ----     
Lugol A- B- D ----- 52    
Metil 4-
Hidroxibenzoat 

C ----     

Midó A -C-D      
Midó de patata A-D    9005-

84-9 
 

Nipagin D      
Oli d’immersió B      
Orceïna A A-B-C-D C 34 45   
Orceïna B A-B-C-D C 34 45   
Reactiu Benedict B    C  52    
Reactiu Felig A A- B N 51 61   
Reactiu Felig B  A- B C 35 26-

36/37/39-45 
  

Reactiu Biruet D      
Safranina O   B-D ----   477-73-

6 
 

Sudan (III) A-B-C-D  ----   85-86-9  
Timol C C, N 22-34-

51/53 
26-28-
36/37/39-
45-61 

89-83-8  

Verd brillant A- B  C Xn 22-36/38 22-24/25 633-03-
4 

 

Verd de metil A- B- C ----   7114-
03-6 

 

Vermell Congo A-B     C ----   573-58-
0 

 

Vermell d’alitzarina A- ----   130-22-
3 

 

Vermell neutre A-B-C-D Xn 22  553-24-
2 

 

Violeta Cristall B-C-D Xn 20/21/22 28 548-62-
9 

 

Violeta de Genciana A     C Xn 20/21/22 28 548-62-
9 

 

VARIS       
Agar A-B-C-D ---   9002-

18-0 
 

Aigua de barita A -----   12230-
71-6 

 

Albúmina  d’ou A-D      
Petroli A      
Bàlsam del Canadà A-B-D ----   8007-

47-4 
 

Gota-cebrina A      
*Concentracions inferiors poden classificar-se com menys perilloses  
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1. – INTRODUCCIÓ. 
 
La creixent preocupació per la protecció del medi ambient, la seguretat laboral, la 
defensa de la salut pública i un creixement sostenible, són els valors que s’han de 
defendre entre tots els sectors socials. Per tant, la correcta gestió dels residus 
especials en tots els àmbits, ha de preveure la legislació vigent en matèria de residus, 
les lleis que regulen els potencials impactes al medi ambient i la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Des de fa molts anys el servei especialitzat d’Ecocat, col·labora estretament amb 
varis centres docents i sobre tot amb la majoria d’universitats de Catalunya. Per això, 
ha dedicat una especial atenció a la gestió dels residus perillosos, dissenyant plans de 
recollida selectiva de residus, adaptats a las necessitats de cada client i aprofitant  
l’experiència adquirida.  
 
Respecte als centres d’educació secundària a Catalunya, l’activitat dels laboratoris de 
pràctiques suposa una sèrie de residus perillosos (generats de nou, stocks antics i 
caducats, etc), que han de ser eliminats per tal que no suposin una situació de risc 
pels alumnes i el personal del centre. Es per això que, s’ha de contactar amb 
empreses especialitzades, per tal que, donin suport a una gestió intracentre, de forma 
que portin a terme una adequada eliminació dels residus. 
 
2. – OBJECTE. 
 
L´ objecte de la present proposta és la d’establir un Pla Logístic per a la  recollida 
dels residus químics que es generen i s’acumulen a una mostra de centres docents, 
Instituts d’Estudis Secundaris (IES) públics. La persona que ha pres la iniciativa en 
aquesta tasca es la Catedràtica de Física i Química ,Mª Antonia Merino Calvet, que 
va aconseguir la llicencia d’estudi, titulada “LA SEGURETAT COM VALOR I 
NORMA DE TREBALL: La didàctica de Seguretat als laboratoris de Ciències de la 
Natura en l’ensenyament secundari” (DOGC nº 4471, de 16/09/2005).  
 
De moment, el que es pretén es fer una proposta per a una retirada dels residus 
acumulats fins a les hores, fer una prova pilot i donar uns criteris bàsics, per que més 
endavant es pugui dur a terme un estudi exhaustiu dels tipus i quantitats de residus 
als IES de tots el centres de secundària de Catalunya i fer un Pla Logístic de 
Recollida Global.  
 
Per tant, en aquest Pla Logístic, s’indiquen els criteris a tenir en compte per a la 
prova pilot, i també es fan una sèrie de comentaris al respecte de les retirades que es 
portaran a terme posteriorment per altres centres. 
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3. – DADES PRELIMINARS I ÀMBIT DE LA RETIDA DE RESIDUS 
 
 
Mª Antonia Merino, va facilitar informació, en relació a aquesta retirada que es 
proposa es dugui a terme. Entre la informació hi destacava: 
 
Ø Nom dels centres docents 
Ø Direccions i telèfons de cadascun d’ells. 
Ø Plànols dels diferents districtes de la Ciutat de Barcelona on es produirà la 

recollida. 
Ø Un estudi de camp sobre els productes que hi ha en alguns IES de Barcelona 

ciutat, tant dels que estan acumulats com dels que es generen temporalment a 
les pràctiques de laboratori. De tota forma ens comenta que la quantificació 
dels residus que es generen habitualment és molt difícil de fer, encara que fos 
aproximada, ja que cada centre té una dinàmica pròpia, tant degut al nombre 
d’alumnes, com de la de realització d’un nombre determinat de pràctiques. 
Tots els residus a retirar dels centres docents, en la prova pilot  són del tipus 
REACTIUS DE LABORATORI i més endavant s’inclouran els 
PRODUCTES GENERATS A LES PRÀCTIQUES, és a dir, tots aquells 
envasos d’una capacitat com màxim de 10L. 

 
 
A continuació, s’adjunta una taula o s’indica el nombre dels IES per districte, a la 
ciutat de Barcelona: 
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DISTRICTE  
NOMBRE 

D’IES  
DM I – CIUTAT VELLA 7 

DM  II – EIXAMPLE 7 

DM  III – SANTS – MONTJUÏC 11 

DM  IV – LES CORTS 3 

DM  V – SARRIA – SANT GERVASI 6 

DM  VI – GRACIA 4 

DM  VII – HORTA – GUINARDO 9 

DM  VIII – NOU BARRIS 12 

DM  IX – SANT ANDREU 3 

DM  X – SANT MARTI 12 

 
Nombre total d’IES per a la retirada de la Prova Pilot = aprox. 74 

 
 

Nota: aquest nombre ha sigut facilitat per Mª Antoni Merino, tot donant una llista amb 
els centres docents marcats. 
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4. – PLA LOGISTIC DE GESTIÓ DELS RESIDUS QUÍMICS 
 
La gestió d´aquest tipus de residus s´ha de plantejar en tot el seu cicle de vida, és a 
dir des del mateix moment en que es generen o es consideren com a residus, fins al 
seu tractament final. Així, es distingeixen  dues fases que són les següents: 
 

- GESTIÓ INTRACENTRE:  
 

Inclou totes les operacions de classificació, reagrupament i emmagatzematge  
dels residus fins al moment de la seva retirada. Aquesta fase la porta a terme 
el personal de cada centre, amb la possible col·laboració i assessorament 
d’Ecocat. 

 
 

- GESTIÓ EXTRACENTRE:  
 

Inclou les operacions de retirada, transport i tractament dels residus per part 
d’una empresa especialitzada externa com és ECOCAT. 

 
És imprescindible una simbiosis entre la Gestió intracentre i extracentre. Per tant, 
aquest fet requereix d´una implicació en origen del gestor, amb la finalitat de establir 
un Pla Logístic de Gestió Integral de Residus Especials.  
 
 
 
4.1 - GESTIÓ INTRACENTRE: PLA DE RECOLLIDA. 
 
 
Per elaborar un Pla de Recollida s’han de tenir en compte, els següents aspectes: 
 
Ø Recursos humans i materials de cada centre : persones assignades per al 

seguiment de la gestió dels residus, així com les seves funcions i responsabilitats. 
 
Ø Avaluació Inicial: estudi a petita escala ja portat a terme per Mª Antonia Merino, 

a  uns centres escollits, per tal d’establir la seva situació i el tipus de residus 
especials generats per una mostra representativa de centres, d’entre els 74 de 
Barcelona ciutat. 
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4.1.1 - Classificació de residus. 
 
Es important comentar la necessitat que es té de procedir a una bona classificació 
dels residus perillosos, tant per a la seguretat a la retirada, durant al transport 
(complir la normativa vigent) i a l’arribada a la planta d’Ecocat, com pel que fa al 
punt de vista mediambiental. 
 
Tota classificació de residus químics ha d’estar basada en el criteri de Compatibilitat 
Química de productes, bàsic per a evitar riscos posteriors en les operacions de 
reagrupament de residus. És important indicar en aquest punt que Ecocat està 
autoritzat per a transportar i gestionar tots els residus excepte explosius, radiactius, 
citostàtics, biològics i gasos. 
 
ECOCAT presenta una proposta de classificació de residus, que ja ha implantat en 
d’altres centres docents.  
 
Donada la poca quantitat de residus que es generen a un centre docent de secundària i 
als centres adscrits (en relació a d’altres, com les universitats), la classificació que es 
proposa a continuació s’ha de fer d’acord amb les possibilitats de cada institut. Això 
implica evitar, sobre tot, les  incompatibilitats més importants.  
 
En funció de la quantitat i tipus dels residus perillosos del laboratori, poden establir-
se tots els subgrups que siguin necessaris dintre de cada grup de la classificació 
següent: 
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CLORATS 
CLORADOS 

Grup 1  

    Grup 2 

Grup 3 

Grup 4 

Grup 5 

GRUPS DE CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

   NO CLORATS 
CLORADOSCLO

BASES I SOLUCIONS BASIQUES 

ÀCIDS I SOLUCIONS ÀCIDES 

OLIS 

SOLIDS Grup 6 

Grup 7 ESPECIALS 

Líquids orgànics, amb més del 1% d’ halògen 

Líquids orgànics, amb menys  del 1% d’  halògen 

Olis minerals derivats d’ operacions de manteniment 

Solids orgànics  

Solids Inorgànics 

Material contaminat 
Vidre brut 
 

Solucions d’amoniac 
Solucions cianurades 
Altres bàsiques en general 
Bases orgàniques 

Solucions aquoses d’àcids  
Solucions amb Crom Cr(VI) àcides 
Àcids concentrats 
Àcids orgànics 

En aquest grup entrarien aquells productes que, per 
la seva composició i/o excessiva perillositat, es 
millor classificar- los a part. 

Recordem que, si es necessari, es poden fer tants subgrups com calgui 
!!! 



 209 

 
LLICENCIA DOGC Nº 4471, de 16/09/2005 

  
“PLA LOGISTIC PER A LA RETIRADA DE RESIDUS ESPECIALS A  

INSTITUTS D’ESTUDIS SECUNDARIS DE BCN” 
 
 
Amb aquesta classificació, el personal dels laboratoris de cada centre, ha de fer la preparació dels residus, tot considerant els 
grups que consideri oportuns per garantir la seguretat a l’emmagatzematge ara, i al transport més endavant, quan ECOCAT 
procedeixi a la retirada. 

 

En cas que algun envàs no porti etiqueta, seria convenient, que al mateix laboratori del centre al qui pertany, es pogués fer una 
mesura, amb paper de pH (si és líquid), per determinar, al menys aquest paràmetre bàsic. Desprès, s’hauria d’etiquetar el mes 
acurat possible (veure apartat d’etiquetatge) i classificar en la caixa corresponent. 

 
 
4.1.2 – Etiquetatge. 
 
La informació que ha de portar l’etiqueta d’un envàs, ha de ser suficient com per a 
informar del risc associat als residus, tant al productor, al transportista com al gestor 
final. El contingut de les etiquetes està estandaritzat per normativa i en concret ha de 
complir amb l’establert en el RD 833/88 i les posteriors modificacions segons el RD 
952/1997 d´ aquest reglament. 
 
En primer lloc és necessari indicar que és obligació del productor identificar clarament cada envàs de residu, segons normativa 
vigent d’etiquetatge i de gestió de residus. 

 
D’etiquetes n’hi ha de dos tipus: unes, anomenades etiquetes de “producte”,  que fan 
referència al residu i la seva perillositat, i d’altres, anomenades de “transport”, a 
utilitzar només si es tracta de matèria perillosa a transportar per carretera (segons la 
Normativa ADR), que indiquen els riscos més destacats que aquests residus poden 
aportar durant el transport d’una mercaderia.   
 
En aquest punt, només farem referència a l’etiqueta de “producte”. 

 
“Etiquetes de producte” 

 
Pel cas dels reactius de laboratori, cada envàs ja porta la seva etiqueta corresponent (de matèria primera, que no com a residu) 
amb, com a mínim, les indicacions següents: 

 
ü Denominació del producte. 
ü Nombre  UN (4 xifres): únic per a cada mercaderia. Encara que existeixen 

UN per a grups químics genèrics. 
ü Dades del productor (el nom de la casa comercial) 
ü Pictogrames de perill: indicant el perill intrínsec més destacat de la substància 

(inflamable, tòxic, corrosiu, ...). 
ü Frases de risc “R” i de seguretat “S”, que donen indicacions sobre els riscos i 

la seguretat a aportar en cas de manipulació del producte. 
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Per tant, com cada envàs ja va etiquetat, no cal que els responsables de cada centre ho tornin a fer, a no ser, com ja s’ha dit, que 
no estiguin identificats. En aquest cas, els centres poden fer un model d’etiqueta i col·locar les dades genèriques que sigui 
possible, amb la informació que disposin (prova pH, altres,...), com per exemple (“ solució aquosa àcida”). 

 

Segons la normativa de Residus, quan un producte es considera com a residu, a l’etiqueta també haurien d’indicar: 

 

ü La codificació del residu, que indica dades del producte com perillositat, 
forma d’eliminació i tractament, procedència, etc...). 

ü Data a la que es comença a omplir l’envàs, o a la que es comença a considerar 
“residu”. 

 

Aquestes dues últimes dades, serà Ecocat qui ho indicarà a les etiquetes que el seu personal col·loqui als bultos finals o paquets 
preparats amb els reactius de laboratori. Aquestes etiquetes cobreixen els riscos del residus que puguin haver-hi als laboratoris 
dels centres. 

 
Per tant, l’etiquetatge queda de la següent forma: 
 

• Etiquetes d’ampolles i pots individuals: s’encarregarà cada centre 
individualment. 

• Etiquetes de les caixes i bultos finals: s’encarregarà ECOCAT. 
 
A continuació es presenta una de les etiquetes de producte, que Ecocat ha dissenyat 
per la recollida de reactius de laboratori. 

 

 
 

 
És important indicar la necessitat que els responsables dels residus dels centres docents adjuntin a cada caixa de reactius, un 
llistat, el mes acurat possible, on s’indiqui els tipus i volums de residus que es troben al seu interior. 
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ECOCAT, el dia de la recollida, farà entrega, a cada centre, d’una etiqueta com la de la fotografia, a part de la que enganxi a la 
caixa final, per utilitzar en d’altres recollides posteriors. 

 
 
4.1.3 - Emmagatzematge de Residus. 
 
Des del moment de la generació d’un residu o de la consideració d’un producte com 
a residu, fins la retirada per part d´un transportista autoritzat amb destí a la empresa 
gestora, l´ emmagatzematge dels residus és responsabilitat del productor, que ha de 
portar-ho a terme tenint en compte la normativa vigent, que prohibeix 
emmagatzematges superiors a sis mesos, una vegada que el producte es destina com 
a residu per a gestionar. Pel cas dels IES, donada la lenta utilització dels productes 
químics, és normal que, fins que no es considerin com a “residus”, com en aquest 
moment, estiguin sent utilitzats durant molt de temps per a l’activitat docent. 
 
Tot i que, a un laboratori de pràctiques, el lloc habitual d’ubicació són els prestatges, 
es recomana que, mentrestant no s’indiqui, des del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat ,l’ordre per a la recollida dels residus, els responsables dels laboratoris, 
col·loquin tots els envasos a les zones més adients, dintre del que sigui possible per 
les instal·lacions de cada centre. S’indiquen a continuació uns requeriments generals 
a tenir en compte per emmagatzemar els residus: 
 
ü El mes adequat son els armaris especials per a residus (si es disposen). 
ü Si no, una zona el més aïllada possible, dintre del laboratori, o altres zones 

predeterminades. 
ü Es important que no doni la llum solar. 
ü I que tingui la màxima ventilació posible. 
ü  S’haurien de guardar separats, per evitar incompatibilitats químiques (p.ex. 

segons la classificació anterior), tenint una cura especial amb els inflamables. 
 
Una vegada emmagatzemats al lloc adient, s’esperarà a que, el Departament 
d’Ensenyament acordi amb ECOCAT les dates per a la recollida de residus. 
 
 
 
4.1.4 – Dades necessàries per a la retirada de residus. 
 
La forma habitual de procedir a la retirada de residus es basa, primerament, en un 
contacte entre el client i Ecocat, per tal de procedir a la sol·licitud de recollida dels 
residus, tot indicant una sèrie de dades que necessitem per fer la retirada. 
 

Donada la situació dels aprox.74 centres a recollir, i la informació inicial que el 
Departament d’Ensenyament ens ha facilitat per avançat, Ecocat requerirà, per a  
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procedir a les recollides itinerants que portarà a terme de forma continuada durant 
varis dies, tan sols la informació següent:  
 

ü Nom de la persona de contacte i/o responsable dels residus de cada centre, 
i el seu correu electrònic. 

ü Un llistat del tipus i volums de residus de cada centre (aquest punt, es 
tractarà amb qui correspongui, per veure la possibilitat o no d’aconseguir 
aquest llistat amb antelació a la retirada). 

 
Ecocat ja conta amb els noms, les direccions complertes i els telèfons de contacte de 
cada centre.  
 
 
4.1.5 - Envasos exteriors per a la recollida 
 
Pel que fa als centres de secundaria, i en especial als escollits 
per una Prova Pilot, el tipus de residus a retirar són del tipus 
REACTIU DE LABORATORI I PRODUCTES GENERATS A LAS 
PRÁCTIQUES en cuantitats menor.  Envasos de reactius dels 
laboratoris de pràctiques, que estan buits (encara que 
contaminats), o plens i caducats, o be que no s’utilitzen. 
Normalment, tenen capacitats màximes d’uns 10L. 
 
Ecocat disposa d’un nombre d’envasos per a realitzar les 
retirades habituals de residus, que reparteix sempre entre els 
seus clients, sempre en funció dels tipus i les quantitats. 
 
Per a la prova pilot, i per tal que els dies que es portin a terme les retirades es garanteixi l’agilitat i l’eficàcia, seran les persones 
responsables dels residus de cada centre docent, qui hagin de deixar preparats els residus, de la forma següent: 

 

ü En caixes robustes (cartró, metàl·liques, plàstic, etc...)  d’una capacitat adequada per a ser manipulades per una 
persona i amb un pes màxim de 20 kg. 

ü Es important evitar col·locar dos pisos d’ampolles de laboratori, sobre tot si es tracta de residus líquids. 
ü Les ampolles i altres envasos amb els reactius de laboratori han d’anar classificats, dintre de lo possible, segons la 

classificació ja esmentada, dintre de les caixes. 
ü A l’interior de la caixa, s’ha de col·locar algun material tipus vermiculita, per evitar els cops i el trencament de les 

ampolles, i inclòs poder absorbir algun possibles vessament. 
ü Les caixes han d’anar ben precintades, posant una fletxa per indicar la posició vertical adequada de la caixa i les 

ampolles de l’interior. 
ü De la mateixa forma, s’inclourà, enganxada a la caixa, un llistat amb els residus i els volums que hi ha dintre de 

cadascuna. Això permetrà, a l’equip de recollida d’Ecocat, d’observar qualsevol tipus d’incompatibilitat destacada, 
que podria solucionar-se “in situ”. 

 

Les etiquetes a fora de cada caixa, la col·locarà el personal d’Ecocat que faci la recollida de la prova pilot. 

 



 213 

 
LLICENCIA DOGC Nº 4471, de 16/09/2005 

  
“PLA LOGISTIC PER A LA RETIRADA DE RESIDUS ESPECIALS A  

INSTITUTS D’ESTUDIS SECUNDARIS DE BCN” 
 

Aprofitant el moment, Ecocat facilitarà a cada centre, una caixa homologada, amb absorbents al fons, per a la ubicació 
adequada dels nous residus de laboratori que vagin generant en endavant. Les caixes es mostren a la següent fotografia: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 214 

 
LLICENCIA DOGC Nº 4471, de 16/09/2005 

  
“PLA LOGISTIC PER A LA RETIRADA DE RESIDUS ESPECIALS A  

INSTITUTS D’ESTUDIS SECUNDARIS DE BCN” 
 

4.2 -  GESTIÓ EXTRACENTRE: RECOLLIDA PER PART D’ECOCAT. 
 
Com ja s’ha comentat, aquesta part de la gestió dels residus, pertoca més directament 
a les empreses especialitzades com ECOCAT. 
 
 
4.2.1 – Els centres docents com a productors de residus  
 

1 Es necessari indicar que, a partir del 1 de gener del 2002 s’ha aplicat íntegrament la 
Directiva Europea sobre gestió de residus, simplificant significativament els tràmits 
de documentació legal obligatoris. 
Els centres docents, al no ésser fabricants de productes materials, han de complir els 
requeriments d’un MODEL A-2. Aquest fet implica que: 
 
ü No es poden obrir Fitxes d’Acceptació amb gestors (FA) 
ü No és obligatori la inscripció al Registre de Productors de Residus 

 
Per tant, això agilitarà molt la retirada dels residus. 
 
 

2 4.2.2 – Logística de la recollida 
 

Una vegada s’acordi, entre el Departament d’Ensenyament i ECOCAT, les dates per 
a la recollida, s’establiran una sèrie de rutes, de forma que el responsable dels residus 
de cada centre sàpiga (amb un mínim d’error), la data exacta i una hora aproximada 
d’arribada de l’equip d’ECOCAT. 
 
És vital que, el dia de la recollida, els responsables per cada centre docent hagin 
preparat les caixes amb els Reactius de Laboratori, i les hagin deixat, dintre del 
possible, a un lloc a prop de l’entrada de l’edifici, sempre sota vigilància, sense que 
això suposi un perill (simplement és una petició que es fa per tal d’agilitar el procés). 
 

 
3 4.2.3 – Etiquetatge i transport. 

 
En compliment de la norma de transport de mercaderies perilloses ADR, així com 
marca el RD 833/1988 en el seu article 14 – Etiquetat de Residus tòxics i perillosos -
, així com la modificació d´ aquest reglament segons el RD 952/1997 – etiquetat i 
identificació dels envasos. 
 

Com ja s’ha comentat, a part de l’etiqueta de “producte”, existeixen unes altres etiquetes de “transport”, que només s’utilitzen 
quan les matèries que es transporten estan subjectes al Tractat Internacional de Transport per Carretera de Mercaderies 
Perilloses (ADR), és adir, la normativa ADR. 
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Normalment, aquesta consideració està basada en el tipus de residu. Per tant, una 
substància perillosa, habitualment sol estar subjecte a la Normativa ADR, encara que 
pot passar que no sigui així, en determinats casos, ja que el risc per a la manipulació 
és més restrictiu. 
 
I amb un producte ADR, pot donar-se el cas que es transporti en condicions 
d’embalatge determinades que es consideri exempt (quantitats limitades LQ), pel que 
no cal ni certa part de la documentació oficial, ni que el transport hagi de tenir permís 
ADR obligatòriament. A més, si la quantitat a transportar és petita (segon Normativa 
Catalana), pot ser que no calgui que el transport hagi d’estar autoritzat per l’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC). Per tant, s’hauria de fer un estudi exhaustiu per 
comprovar realment, quin centre podria gestionar els seus residus sense haver 
d’utilitzar transports ADR. Per això, s’haurien de conèixer exactament els tipus de 
residus i les quantitats.  
 
Ara per ara, si esta primer amunt un nombre menor de centres una prova pilot per fer 
una buidada dels residus existents als centres (sent aquesta quantitat molt superior a 
la generada per l’activitat normal en un any), i tenint en compte també que no es 
disposa d’una informació exacta, Ecocat procedirà a la recollida, fent us de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de fer una prova pilot, en fer l’estudi per a la retirada de molts altres centres, 
ja es tindrà amb compte la informació de que es disposi en aquell moment, per tal de 
decidir l’etiquetatge i el transport més adients. 
 

 

4.2.4 - Recollida d’Ecocat 

 

Les recollides als centres docents, la realitzaran dos persones d’Ecocat: un xofer i un acompanyant. Tots dos estan degudament 
formats en temes de transport de mercaderies perilloses i habituats inclòs a la seva manipulació. 

 

En aquesta recollida, el personal d’ECOCAT etiquetarà cada caixa pel transport i revisaran cadascuna, per repassar el llistat 
adjuntat per cada centre docent, per tal que no hi hagi cap incompatibilitat important, així com per veure l’estat de les caixes i 
assegurar un transport correcte. 

 

Ø Transports ADR 
Ø Etiquetes com a ADR per a matèries perilloses (per a les 

caixes finals amb els envasos petits a l’interior), que 
col·locarà el personal d’ECOCAT. 

Ø Modalitat de recollida: ITINERANT. 
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4.2.5 - Documentació 

 

A partir del 1 de gener de 1999, les empreses que transporten mercaderies perilloses per carretera o que siguin responsables de 
les operacions de càrrega o descàrrega vinculades al transport hauran de disposar d´acord amb lo establert en el RD. 1566/1999 
de 8 d´octubre de com a mínim un Conseller de Seguretat, que disposi de la acreditació corresponent. Ecocat disposa a la 
actualitat de 6 Consellers de Seguretat, complint així de forma sobrada aquest requisit indispensable. 

 
ECOCAT compleix amb tota la documentació que acredita com a transportistes de residus als vehicles i als xofers que disposi 
per la retirada a la Prova Pilot, per tant, la retirada es farà amb transports autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
De la mateixa forma, ECOCAT procedirà a les recollides de residus, amb la 
modalitat de Recollida ITINERANT, tot facilitant la documentació legal vigent que 
es requereix per a la gestió dels residus, i que s’indica a continuació: 
 

q Carta de port 
 

Només s’utilitzará si els residus estan subjectes a l’ADR, com al cas de que 
es tracta. 
 
No existeix un format oficial, encara que sí la informació mínima que ha de 
constar en cadascuna: 
 
èNº ONU 
èDessignació oficial segons ADR de la mercaderia en qüestió 
èNº de classe d’ADR per al transport 
èGrup d’embalatge  
èEl nombre, descripció de bultos i quantitat total de cada residu. 
èNom i direcció dels expedidors 
èNom i direcció dels destinataris 
èDeclaració conforme a les disposicions de qualsevol acord particular 
èEn el cas dels residus, ha d’aparèixer davant la denominació 
RESIDUS i després de la denominació ADR, entre parèntesis 
concretament el tipus que és. 

 
 
 
 
 
 
 
q Instruccions escrites o Tremcards . 
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En primer lloc és necessari indicar que no és la Fitxa de Seguretat del 
producte o matèria, si no que indica una sèrie de dades útils pels 
transportistes en cas de tenir lloc una situació d’emergència. L’esquema de la 
Instrucció és el següent: 

 
èCàrrega: descripció del residu i números de UN, classe, perill i 
embalatge com els de la carta de porte. 
èNaturalesa del perill: risc principal, secundaris, incompatibilitats i vies 
d’assumpció del risc. 
èProtecció individual: la necessària en cas d’accident o d’efectuar 
manipulacions 
èMesures d’ordre general per adoptar el conductor 
èMesures complementàries per adoptar el conductor 

 
 

q Fulls de Seguiment  
 

Els Fulls de Seguiment són els documents que acrediten la gestió correcta d’un residu. Existeixen de dos tipus, en 
funció de la modalitat que s’utilitzi:  

 

Ø Full de Seguiment (FS): per recollides individuals. 
Ø Full de Seguiment Itinerant (FI): per a recollides itinerants, on es recull a varis clients el mateix dia i 

amb el mateix vehicle. 
 

Per la retirada dels residus especials, el més recomanable és fer us del FI, per que les recollides es faran en continu, 
però no es descarta la utilització de FS.  

 

El Full de Seguiment Itinerant (FI), va acompanyat de 20 rebuts (Justificants de Lliurament del FI), per anar 
entregant als clients, en concepte de la recollida de residus. 

 

És important indicar en aquest punt, que tant els Fulls de Seguiment, com la 
Carta de Port, han d’anar signats i firmats pel client. Això implica que el dia 
de la retirada es necessita que el responsable dels residus de cada centre hi 
sigui; si més no, una persona que deixi al càrrec dels residus i la 
documentació. 
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A la pàgina següent es presenten els 
documents esmentats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Full de 
Seguiment 
Itinerant 

(FI) 

 

Full de 
Seguiment 

(FS)  

Justificant de 
Lliurament del 

FI 
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4.2.6 – Gestió i eliminació dels residus. 
 
La Gestió externa del residu serà a través del nostre CENTRE DE RESIDUS I 
TRANSFERENCIA (CRT) per a Residus Perillosos,  ubicat dintre la pròpia Planta 
de Tractament Físico-Químic-Biològic i  Evapocondensació de Martorell. 
 
En aquest centre es classificaran exhaustivament tots els residus, en funció 
de les especificacions d’entrada de la planta de tractament final, GRECAT: la 
única incineradora de residus industrials a Espanya i que està participada 
per ECOCAT, i situada a Constantí (Tarragona).  
 
 
 



 220 

 
LLICENCIA DOGC Nº 4471, de 16/09/2005 

  
“PLA LOGISTIC PER A LA RETIRADA DE RESIDUS ESPECIALS A  

INSTITUTS D’ESTUDIS SECUNDARIS DE BCN” 
 
 

5.  VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

4 A continuació es presenta la valoració econòmica per la retirada dels Residus de 
Laboratori dels aprox. 74 centres de Barcelona ciutat. 

5  
6 Aquesta valoració consta de dos tarifes: 

 
q Tarifa global de la operació de recollida, que inclou: 

 
Ø Personal degudament format per a fer les recollides (conductor + 

operari especialitzat). 
Ø Vehicle autoritzat per l’Agencia de Residus de Catalunya, per a 

transportar residus. 
Ø Permís del vehicle i del xofer per al transport de matèries perilloses, 

segon la Normativa pel Transport de Mercaderies Perilloses per 
Carretera (ADR). 

Ø Documentació oficial tant pel transport com per la gestió correcta de 
tots els residus. 

Ø Etiquetes adequades pel transport ADR: es porten unes etiquetes per la 
Prova Pilot i d’altres es faciliten per altres recollides posteriors. 

Ø Transport de tots els residus fins la planta d’Ecocat a Martorell. 
Ø Caixes homologades pel transport de mercaderia perillosa, que es 

deixaran per altres recollides posteriors. Aquestes caixes especials 
aniran amb una certa quantitat d’absorbent, per tal que es fixin les 
ampolles dels Reactius de Laboratori i permetin un òptim transport. 

Ø Certificats de gestió de residus per a cada centre. 
 

................................   6.042 Euros 
(sis mil quaranta-dos Euros) 

 
Nota: aquesta tarifa és vàlida només per la recollida dels Residus de 
Laboratori dels aprox. 74. En cas que finalment, augmentés 
significativament el nombre de centres, Ecocat podria variar aquest 
import. 
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7  
q Tarifa de gestió dels RESIDUS DE LABORATORI 

 
......................................  3,68 Euros/kg 

 
Nota: la facturació dels pesos del Residus de Laboratori es portarà a 
terme amb la bàscula de que disposa ECOCAT, a la planta de Martorell. 

 
 
6. CRITERIS BÀSICS PER FER UN ESTUDI POSTERIOR PER LA 
    RECOLLIDA PERIÒDICA DE RESIDUS DE LABORATORI ALS CENTRES 
    DOCENTS DE SECUNDARIA DE CATALUNYA 

 
Una vegada portada a terme la retirada dels residus dels IES de la ciutat de 
Barcelona, es vol portar a terme un estudi, per tal d’intentar aplicar els criteris 
adients per a la retirada dels centres docents (IES) arreu de Catalunya. 
 
En aquest punt, ECOCAT presenta una sèrie de criteris bàsics que permetran, en un 
posterior estudi exhaustiu, elaborar un procediment per a  adequar a cada centre la 
forma més correcta i eficaç de retirada de residus de laboratori. 
 
 
6.1 -  AMBIT DE RECOLLIDES PERIÒDIQUES POSTERIORS 
 
L’àmbit d’aquest informe (que es presentaria més endavant), és la recollida dels Residus de Laboratori als centres docents de 
secundària de tota Catalunya. 

 

 

6.2 -  CRITERIS A TENIR EN COMPTE 
 

A continuació, es presenten una sèrie de criteris que s’han de tenir en compte per a la realització de l’informe esmentat i per 
tant, per a la recollida del residus. 

 

Ø Distribució dels centres docents a Catalunya. 
 

Els centres de secundària, es troben a quasi totes les poblacions de Catalunya, on podem distingir entre grans capitals de 
província (Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona), poblacions de l’extra-radi d’aquestes, i altres poblacions amb una 
variabilitat molt gran de densitat de població i per tant d’IES. Serà important considerar aquelles zones més aïllades, amb 
una densitat d’instituts molt més baixa, algunes de les quals molt  llunyanes de les capitals. 
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ECOCAT necessitarà un llistat complet de tots els centres docents de secundària, on s’inclogui:  

 

ü Nom de tots els centres docents. 
ü Direccions i telèfons de cadascun d’ells. 
ü Nom, telèfon de contacte i correu electrònic del responsable de 

residus de cada centre. 
 

Ø Residus per centre docent. 
 

Com cada centre funciona independent i cadascun genera més o menys residus, 
en funció de les pràctiques que arribin a realitzar, no es fàcil determinar la 
quantitat exacta. Tot i així, seria necessari disposar de la informació següent: 
 

ü Relació de tipus i quantitats de residus, de que disposen als laboratoris 
(el més acurada possible). 

ü Alguna freqüència en relació a la generació de residus i una data 
aproximada en que esperen poder gestionar- los. 

 
La quantitat de residus que es genera habitualment és bastant baixa. 
 
 

Ø Sol·licitud de retirada. 

 
Una vegada es conegui tota la informació disponible, el client (el Departament 
d’Ensenyament o cada centre docent per separat), haurà de posar-se en contacte 
amb ECOCAT, per tal de facilitar aquesta informació en forma d’un Full de 
Sol·licitud (ja es decidirà si el model d’Ecocat o no), com el que es presenta a 
continuació: 
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Per tant, per a sol·licitar una retirada, s’haurà d’enviar una Sol·licitud a Ecocat, 
on s’indicaran:  

 
ü Dades del centre: nom, adreça complerta, telèfon i fax. 
ü Dades del responsable dels residus: nom complert, telèfon i correu 

electrònic. 
ü S’adjuntarà la llista dels tipus de residus i les quantitats a gestionar (nº 

d’envasos, kg, etc...). 
ü S’indicarà una data aprox. a la que els interessi fer la retirada, contant 

amb un mes d’antelació previst. 
 

Es important indicar que, aquesta Sol·licitud, s’haurà de fer arribar a ECOCAT 
amb una previsió de temps adequada, mínima d’un mes, per que es puguin 
garantir les recollides. 
 
Aquestes dades s’enviaran a Ecocat per la via que ja es designaria al seu 
moment.  
 
 

Ø Logística: planificació de rutes. 

 
Com cada centre tindrà el seu propi ritme de generació de residus, a mesura que 
ECOCAT vagi rebent les sol·licituds, i com es disposa d’un mes d’antelació , 
s’intentarà portar a terme uns calendaris i rutes més adients per agilitar les 
recollides. 
 
Per tant, des de Ecocat, es comunicaria la data exacta de la retirada. 

  
En funció de la informació de que es disposi, s’intentaran establir uns calendaris 
de retirades de residus. Però donat el nombre tant elevat de centres del que es 
tracta, i la poca quantitat de residus que es generaran, es valorarà, amb els 
responsables del Departament d’Educació la possibilitat de fixar, dintre dels 
termes possibles, unes seqüències/freqüències de recollides, a mig i llarg termini, 
independentment de la quantitat de residus que tinguin. 

 
Ø Etiquetatge i caixes homologades. 

 
Com ja s’ha comentat anteriorment, ECOCAT, el dia de la recollida, haurà fet entrega, a cada centre de: 

 

ü 1 caixa homologada per a residus de laboratori, a la que s’haurà col·locat una mica d’absorbent al fons. 
ü 1 etiqueta de “producte” com la de la prova pilot, per l’exterior de les caixes, per si les recollides es fan 

segons l’ADR.  
ü Igualment, 3 etiquetes de “transport” (tòxic, inflamable i corrosiu), per si es fa recollida ADR, per l’exterior 

de la caixa. 
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Amb aquesta entrega, es disposarà d’unes eines adequades. 
 
 

6.3 -  MODALITATS DE RECOLLIDA: DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA 
 
Els centres docents, al no tenir un procés de producció industrial de residus, no 
requereixen de la obertura de Fitxes d’Acceptació amb gestor ni s’han d’inscriure al 
Registre de Productors de Residus. 
 
Com ja es va comentar en part, els Residus de Laboratori, en ser productes perillosos 
poden considerar-se com: 
 

§ Perillós, però no subjecte a l’ADR. 
§ Perillós, subjecte a la Normativa ADR. 
§ Perillós, subjecte a l’ADR normalment, però exempt, en condicions 

concretes de transport (quantitats limitades LQ). 
 
Per altra banda, les recollides es poden fer de forma: 
 

§ ITINERANTS (és necessari que el transport estigui autoritzat per l’ARC 
pel transport de residus). 

 
§ INDIVIDUALS (pot ser que, si la quantitat d’un determinat residu a 

gestionar sigui més petita que la que marca la Normativa, no faci falta 
l’autorització de transport). 

 
En aquest tema poden influir aspectes econòmics (pot donar-se el cas que 
cada centre es gestioni els seus residus independentment), i de logística (a 
zones molt poc poblades, pot interessar modalitat Individual i a d’altres la 
Itinerant). 
 

 
En funció d’aquests dos paràmetres esmentats, es generen una sèrie de possibilitats 
entrecreuades, que s’estudiarien a un estudi posterior, una vegada es pugui disposar 
de dades fiables en relació a cada centre docent.  
 
A continuació es presenten consideracions a tenir en compte per les diferents opcions. Una vegada ECOCAT presenti l’informe 
definitiu, el Departament d’Ensenyament decidiria quina de les opcions presentades s’adapta millor als seus requeriments finals. 
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DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA: 

 

 

Ø Transport no ADR  
 

§ Amb un simple albarà de recollida és suficient, tant si és recollida individual com si no. 
 

Ø Transport ADR (etiquetat ADR)  
 

q Itinerant: 
 

§ Autorització de transport de residus, per l’ARC.  
§ Full de Seguiment Itinerant (FI). 
§ Carta de Port. 
§ Instruccions escrites o Tremcards. 

 

q Individual: 
 

§ Autorització de transport de residus: només per uns determinats pesos, no caldria autorització. 
§ Justificant de Recepció de Residus (JRR). 
§ Carta de Port. 
§ Instruccions escrites o Tremcards. 

 

 

Ø Transport amb quantitats limitades (exempció d’ADR) (etiquetat “LQ”) 
 

q  Itinerant: 
 

§ Autorització de transport de residus. 
§ Full de Seguiment Itinerant (FI). 

 

q Individual: 
 

§ Autorització de transport de residus: només per uns determinats pesos, no caldria autorització. 
§ Justificant de Recepció de Residus (JRR). 
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Recollida mixta 
 

En l’estudi que portaria a terme ECOCAT, és molt possible que, finalment, s’hagués de fer us de varis sistemes conjuntament, 
per tal de donar suport a totes les àrees arreu de Catalunya.  

 

Per tant, el sistema podria quedar així: 

 

Ø Capitals de província i zones d’alta densitat de població i centres docents: recollides itinerants amb rutes establertes per 
zones geogràfiques. 

Ø Localitats amb menys densitat i més aïllades: ECOCAT podria sol·licitar l’ajut de serveis de missatgeria individual 
(ADR o ADR exempt), per poder arribar a les zones més llunyanes i aïllades. 

 
 
 
6.4 -  SESSIÓ INFORMATIVA 

 
Ecocat proposa, després d’haver fet una prova pilot i d’haver realitzat l’informe 
exhaustiu per a la recollida a tota Catalunya, i tenint en compte tota la magnitud de 
centres i personal implicat, portar a terme una sessió informativa prèvia, sobre tota la 
implantació d’aquest sistema de recollida dels residus perillosos. 
 
Aquesta sessió estaria adreçada a un determinat nombre de persones (escollits pel 
Departament d’Educació), que poguessin transmetre més tard, la informació als 
responsables dels residus de cada centre docent. En funció del nombre de persones 
implicades, podria ser possible, la realització d’una sessió a cada una de les capitals 
de província. 

 
 


