
2. NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

EN LA GESTIÓ DE RESIDUS 
ESPECIALS

2.1.  INTRODUCCIÓ

És important en un programa de gestió de residus la seguretat i la salut dels treballadors
encarregats de l’eliminació i trasllat d’aquests residus fins als magatzems intracentre, d’on
seran posteriorment transportats per empreses reconegudes per a la seva gestió ulterior.

En molts processos de treball es fan servir materials que per les seves característiques
toxicològiques i físico-químiques, poden ser perillosos per a la salut o el medi ambient i també
poden provocar incendis o explosions.

Aquests productes perillosos per a la salut o el medi ambient els trobem en diferents
llocs de treball: al magatzem, al taller, al laboratori, a l’oficina, etc. Durant la seva utilització els
podem trobar com a matèria primera, com a nova substància, preparat o producte comercia-
litzat, o bé ja com a residu generat. 

Durant la manipulació dels residus produïts els riscos als que estan sotmesos els tre-
balladors poden ser deguts a factors intrínsecs: per tenir determinades propietats físico-
químiques o de reactivitat química, determinants de la seva perillositat; o bé, deguts a factors
externs per la inseguretat amb que es manipulen aquests residus, ja sigui per fallades en les
instal·lacions o equips, per problemes organitzatius, o bé per un comportament humà inade-
quat, a causa bàsicament del desconeixement de la perillositat del residu i així com, per una
manca de formació en relació al procediment de treball a seguir durant la manipulació dels pro-
ductes utilitzats. 

Les bones condicions de l’espai i l’entorn dels llocs de treball eviten moltes situacions
insegures i, per tant, un bon disseny preventiu, així com una avaluació prèvia dels possibles
riscos permetrà unes mesures preventives eficaces que ens ajudarà a la reducció i control dels
possibles riscos. 

Els mitjans de prevenció o protecció contra incendis aniran encaminats a reduir les pos-
sibilitats d’inici de l’incendi i a evitar la seva propagació i reduir al mínim les seves conse-
qüències. 

Aquests mitjans de protecció podran ser:

• estructurals dels edificis
• de detecció i alarma
• d’extinció
• d’evacuació

Una correcta senyalització és una bona tècnica complementària de les mesures de se-
guretat adoptades i no dispensarà, en cap cas, de l’adopció de les mesures de prevenció que
corresponguin. La informació que doni aquesta senyalització haurà de ser clara i unívoca. L’ús
d’una senyalització eficaç ha d’atraure l’atenció dels destinataris i subministrar una indicació
relativa a la seguretat de persones i/o bens.

Finalment, el correcte emmagatzematge dels materials evitarà també possibles riscos i
les conseqüències que se’n poguessin derivar, o almenys reduir els seus efectes.



Per altra banda, els equips de protecció individual serveixen per minimitzar les conse-
qüències que se’n deriven de les situacions de risc i per tant per protegir dels possibles danys
a la salut dels treballadors.

2.2.  IDENTIFICACIÓ I  CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS

Tots els residus que s’hagin d’eliminar hauran de disposar d’una correcta identificació on
constin les dades sobre la seva perillositat i la seva destinació final, per tal de facilitar la seva
gestió i conseqüentment minimitzar situacions de risc.

Hauran d’estar correctament etiquetats d’acord amb la legislació vigent sobre classifi-
cació, envasat i etiquetatge de productes i substàncies químiques (Reial Decret 363/1995,
BOE de 5 de juny de 1995, i Reial Decret 1078/1993, BOE de 9 de setembre de 1993).

La primera informació que rep l’usuari i que li permet identificar la substància, el pro-
ducte o el residu generat, i els seus riscos és l’etiqueta. Aquesta etiqueta ha d’estar escrita al-
menys en l’idioma oficial de l’estat (en el nostre cas, el castellà).

L’etiquetatge dels productes químics juntament amb les fitxes de dades de seguretat és
una eina imprescindible per a una utilització segura i ha d’abastar no només els productes
adquirits o destinats a la seva comercialització sinó també els generats a les diferents unitats,
departaments i serveis de la Universitat, així com els residus que se’n produeixen. En aquests
casos la informació continguda a l’etiqueta ha de fer referència fonamentalment a la identifi-
cació del producte i els seus riscos.

Els envasos o contenidors d’aquestes substàncies, productes o residus generats, hau-
ran de ser adequats a cada tipus de residu, tot considerant el seu estat físic, les seves propie-
tats i la destinació final.

Pel que fa a la senyalització de recipients i envasos que continguin substàncies i
preparats perillosos, el Reial Decret 485/1997 (BOE) 

• Els recipients que continguin o puguin contenir productes als que sigui d’aplicació la 
normativa sobre comercialització de substàncies i preparats perillosos hauran de 
ser etiquetats segons el disposat en la mateixa. Es podran exceptuar els recipients 
utilitzats durant un temps curt i aquells el contingut dels quals canviï sovint, sempre 
que es prenguin les mesures alternatives adequades, fonamentalment de formació 
i informació, que garanteixin un nivell de protecció equivalent.

• Les etiquetes s’enganxaran, fixaran o pintaran en llocs visibles dels recipients. Les 
característiques intrínseques i condicions d’utilització de les etiquetes hauran 
d’ajustar-se, quan procedeixi, al que és disposat per als pannells als apartats 1.3. i 
2. de l’annex III d’aquest Reial Decret.

La informació de l’etiqueta podrà complementar-se amb altres dades, com ara el nom o
fórmula de la substància o preparat perillós o detalls addicionals sobre el risc.

• L’etiquetatge podrà ser substituït pels senyals d’advertència contemplats a l’an-
nex III, amb el mateix pictograma o símbol; en el cas del transport de recipients dins 
del lloc de treball, podrà substituir-se o complementar-se per senyals en forma de 
pannell d’ús reconegut, en l’àmbit comunitari, per al transport de substàncies o 
preparats perillosos.
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2.3.  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI ’S)

Encara que moltes de les operacions que es duen a terme siguin de curta durada o es-
poràdiques, atès l’alt risc que pot suposar l’ús de determinades substàncies, materials o apa-
rells, cal que utilitzeu equips de protecció individual (EPI).

Des del punt de vista prevencionista, sempre s’ha d’anteposar la protecció col·lectiva a
la protecció individual. Les proteccions individuals són senzillament elements d’ús directe sobre
el cos del treballador, que per si soles no eliminen ni corregeixen el factor de risc, i constitueixen
un mitjà de defensa per al treballador davant dels riscos que implica el treball que realitza.

Segons el Reial Decret 773/1997 (BOE de 30 de maig de 1997) es defineix equip de pro-
tecció individual com qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè li
protegeixi d’un o varis riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

S’exclou d’aquesta definició:

• La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador.

• Els equips dels serveis de socors i salvament.
• Els equips de protecció individual dels militars, policies i de les persones dels 

serveis de manteniment de l’ordre.
• Els equips de protecció individual dels mitjans de transport per carretera.
• El material esportiu.
• El material d’autodefensa o de dissuasió.
• Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia.

Aquests equips hauran d’utilitzar-se quan existeixen riscos per a la seguretat o salut
dels treballadors que no hagin pogut evitar-se o limitar-se suficientment per mitjans tècnics de
protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.

Hauran de proporcionar una protecció eficaç enfront als riscos que motivin el seu ús, sense
ocasionar o suposar per si mateix riscos addicionals ni molèsties innecessàries. Hauran de:

• Respondre a les condicions existents en el lloc de treball.
• Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques i l’estat de salut del tre-

ballador.
• Adequar-se al portador, després dels ajustos necessaris.

Qualsevol operació de manipulació o transport de residus haurà d’iniciar-se amb la uti-
lització dels equips de protecció que s’hagin definit als procediments o protocols d’actuació.

En el cas de l’eliminació de residus es considerarà com a equip de protecció individual
mínim:

• Ulleres: És absolutament obligatori emprar ulleres tancades per protegir-se d’esquit-
xades en la manipulació dels residus. 

• Guants: s’hauran d’utilitzar guants per protegir la pell de contactes amb substàncies, 
productes i preparats perillosos, i evitar-ne així les esquitxades. Aquests guants 
hauran de ser resistents i proporcionar la protecció necessària segons els tipus de 
productes manipulats.

• Màscares, S’empraran quan s’hagin de manipular compostos volàtils d’alta toxicitat. 
Les màscares de protecció portaran filtres homologats per a la substància de què 
es tracti. Seran adequades als productes a manipular. En tot cas es tindran en 
compte les característiques fisiològiques de la persona que els ha d’emprar, ja que 
alguns equips poden reduir el camp de visió o bé poden ser pesants. El treballador 
tindrà la possibilitat d’elecció de l’equip a utilitzar. 



• Davantals i en general roba determinada en funció del tipus de residu a manipular, 
eliminar o transportar.

• Botes amb punteres metàl·liques que protegeixin de la caiguda d’objectes o eines 
(ampolles i/o envasos en general).

• i aquells altres que puguin ser necessaris en funció de la perillositat del residu a ma-
nipular, eliminar o transportar.

Per altra banda, i com instruccions bàsiques d’utilització, emmagatzematge i manteni-
ment dels equips de protecció individuals, tenim:

• Els EPI han de mantenir-se sempre en perfectes condicions per a la seva utilització 
i netejar-los quan sigui convenient.

• Tot EPI que presenti una deficiència ha de ser refusat.
• Cal vigilar periòdicament les dates de caducitat dels EPI.
• Quan no s’utilitzin, les màscares han de romandre en una caixa o embolcall imper-

meable, sòlid i que tanqui hermèticament.
• Les ulleres, pantalles, etc., s’han de guardar de manera que quedin protegides da-

vant de possibles deterioraments.
• Els EPI que puguin contaminar-se per matèries radioactives han de controlar-se 

després de ser utilitzats, i s’ha de confirmar l’absència de contaminació.
• La utilització, l’emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la 

reparació dels EPI haurà de efectuar-se d’acord amb les instruccions bàsiques del 
fabricant.

• Els equips de protecció individual estaran destinats, en principi, a un ús personal. Si 
per qualsevol motiu diverses persones haguessin de fer servir un mateix equip. 
S’adoptaran les mesures necessàries perquè això no origini cap problema de salut 
o d’higiene als diferents usuaris.

2.4.  CONDICIONS GENERALS DE SEGURETAT I  SALUT DELS
LLOCS I  ESPAIS DE TREBALL

2.4.1. CONDICIONS GENERALS DE SEGURETAT

Al Reial Decret 486/1997 (BOE de 14 d’abril de 1997) s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i de salut als llocs de treball, entenent com a tals les àrees del centre de
treball, edificades o no, a on els treballadors han de romandre o a les que puguin accedir per
raó de la seva feina.

Quan parlem de la gestió de residus, el lloc de treball de què es parla a l’apartat ante-
rior correspondrà tant als llocs o espais de treball on es generin els residus, com al recorregut
fins al destí temporal d’emmagatzematge d’aquests residus, i l’espai destinat en cada edifici
com a magatzem de residus.

Tots aquests espais hauran de complir les condicions generals de seguretat de l’annex
I de l’esmentat Reial Decret. Entre d’altres:

Vies i  sort ides d’evacuació

Les vies i sortides d’evacuació hauran de romandre expedites i desembocar el més 
directe possible a l’exterior o a una zona de seguretat. Totes les sortides, siguin o no d’emer-
gència, estaran localitzades i senyalitzades.

En cas de perill, els treballadors hauran de poder evacuar tots els llocs de treball ràpi-
dament i en condicions de màxima seguretat.
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Les portes situades als recorreguts de les vies d’evacuació hauran d’estar senyalitzades
de manera adequada. S’hauran de poder obrir en qualsevol moment des de l’interior sense
ajuda especial. Aquesta senyalització haurà de fixar-se als llocs adequats i ser durable.

Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació que donin accés a elles,
no hauran d’estar obstruïdes per cap objecte de manera que puguin utilitzar-se sense impedi-
ments i s’hauran d’obrir cap a l’exterior. Les portes d’emergència no s’hauran de tancar amb
clau.

En cas d’avaria del sistema elèctric, les vies i sortides d’evacuació que ho requereixin
hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat que permetin una visibilitat suficient.

Protecció contra incendis

Els llocs de treball hauran d’estar equipats amb dispositius adients per combatre els in-
cendis.

Pel que fa als mitjans de protecció contra incendis, aquests hauran de satisfer les
següents condicions:

• Els dispositius no automàtics de lluita contra els incendis hauran de ser de fàcil 
accés i manipulació. 

• Existiran extintors adients per als diferents tipus de foc que es puguin produir. Haurà 
de formar-se al personal per atendre les possibles eventualitats que es puguin pro-
duir.

Instal · lació elèctr ica

• La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d’incendi o explosió. Els treba-
lladors hauran d’estar degudament protegits contra els riscos d’accident causats per 
contactes directes o indirectes.

• La instal·lació elèctrica i els dispositius de protecció hauran de tenir en compte la 
tensió i els factors externs condicionants.

Els mitjans contra accidents hauran de disposar de dutxes de seguretat, rentaulls i
equips de primers auxilis, i caldrà conèixer la seva localització.

El personal haurà de tenir cura del correcte funcionament dels equips d’emergència, vi-
gilant el manteniment i l’ús dels mitjans corresponents.

Es disposarà d’un pla d’emergència i evacuació que haurà de conèixer el personal res-
ponsable.

2.4.2.  SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

L’entrada als llocs on es manipulin o s’emmagatzemin residus hauran de tenir visibles
els senyals de perill que corresponguin, així com les indicacions dels EPI a emprar, segons el
Reial Decret 485/1997 (BOE de 23 d’abril de 1997), sobre senyalització de seguretat i salut en
el treball.

Àrees d’emmagatzematge

Les zones, locals o recintes utilitzats per emmagatzemar quantitats importants de subs-
tàncies o preparats perillosos hauran de identificar-se mitjançant el senyal d’advertència 
adient, de les indicades a l’annex III, o mitjançant l’etiqueta que correspongui, d’acord amb la
normativa esmentada a l’apartat 4.1., d’aquest reial Decret, col·locades, segons sigui el cas, a
prop del lloc d’emmagatzematge o a la porta d’accés al mateix. Això no serà necessari quan
les etiquetes dels diferents envasos i recipients, facin possible per si mateixes dita identificació.
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L’emmagatzematge de diferent substàncies o preparats perillosos pot indicar-se mit-
jançant la senyal d’advertència “perill en general”.

Equips de protecció contra incendi

• Els equips de protecció contra incendi hauran de ser de color vermell o predomi-
nantment vermell, de manera que es puguin identificar fàcilment pel seu propi color.

• L’emplaçament dels equips de protecció contra incendis se senyalitzaran mitjançant 
el color vermell o per un senyal en forma de pannell de les indicades a l’apartat 3.4º, 
de l’annex III de l’esmentat Reial Decret. Quan calgui, les vies d’accés als equips es 
mostraran mitjançant les senyals indicatives addicionals especificades a l’esmentat 
annex.

Mit jans i  equips de salvament i  socors

La senyalització per a la localització i identificació de les vies d’evacuació i dels equips
de salvament o socors es realitzaran mitjançant senyals en forma de pannell de les indicades
al apartat 3.5.º de l’annex III de l’esmentat Reial Decret.

Situacions d’emergència

La senyalització dirigida a alertar als treballadors o a tercers de l’aparició d’una situació
de perill i de la consegüent i urgent necessitat d’actuar d’una manera determinada o d’evacuar
la zona de perill, es realitzarà mitjançant un senyal lluminós, un senyal acústic o una comuni-
cació verbal. A igualtat d’eficàcia podrà optar-se per una qualsevol de totes tres; també podrà
emprar-se una combinació d’un senyal lluminós amb un senyal acústic o amb una comunicació
verbal.

2.5.  MANIPULACIÓ

2.5.1. MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES

El contacte amb agents químics mitjançant la seva manipulació durant el procés d’elimi-
nació dels residus i/o durant el seu transvasament i transport, pot produir danys al cos humà.

El dany que una substància tòxica pot produir en un organisme depèn de la dosi i dels
temps que triga a administrar-se aquesta dosi.

Per tant, serà necessari establir mesures preventives per tal d’eliminar o reduir el risc i
aconseguir unes condicions de treball segures.

Per aquesta raó és important seguir una sèrie de normes mentre es realitzi aquesta ma-
nipulació.

Disposar de la fitxa de dades de seguretat dels productes utilitzats permet establir pro-
cediments de treball segurs i prendre mesures per al control i reducció del risc, i facilita als tre-
balladors informació i dades complementàries les contingudes en l’etiqueta.

La fitxa de dades de seguretat (FDS) dels productes és una font d’informació que com-
plementa la continguda a l’etiqueta i constitueix una eina de treball molt útil, especialment en
el camp de la prevenció dels riscos laborals. 

Segons la normativa vigent sobre classificació, envasat i etiquetatge de productes peri-
llosos, aquesta fitxa s’ha de facilitar obligatòriament amb la primer lliurament d’un producte
químic perillós.

En el cas que la persona encarregada de la gestió de residus no estigui assignada en
cap unitat o  servei on es generin aquest residus i, per tant, no tingui al seu abast les fitxes de
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seguretat, haurà de sol·licitar-les i mantenir el seu propi arxiu de les fitxes corresponents a les
substàncies, productes o preparats que hagi de manipular, que hauran de facilitar-li els gene-
radors dels residus.

Des del punt de vista preventiu les fitxes de dades de seguretat han de:

• Proporcionar dades que permetin identificar el producte i al responsable de la seva 
comercialització, així com un nombre de telèfon on efectuar consultes d’emergència.

• Informar sobre els riscos i perills del producte respecte a inflamabilitat, estabilitat i 
reactivitat, toxicitat, possibles lesions o danys per inhalació, ingestió o contacte dèr-
mic, primers auxilis i ecotoxicitat.

• Formar a l’usuari del producte sobre el comportament i les característiques del pro-
ducte, la correcta utilització (manipulació, emmagatzematge, eliminació, etc.) els 
controls d’exposició, els mitjans de protecció (individual o col·lectiva) a utilitzar en el 
cas que el control no fos del tot eficaç o en cas d’emergència, les actuacions a rea-
litzar en cas d’accident tals com extintors adients contra incendi, control i neutralit-
zació de vessaments, etc.

2.5.2. MANIPULACIÓ D’ENVASOS I D’ALTRES

Els envasos, que hauran d’estar senyalitzats adequadament, hauran de ser manipulats
de forma que no provoquin riscos per als treballadors.

Caldrà, per tant, tenir en compte el que s’estableix al Reial Decret 487/97 (BOE de 23
d’abril de 1997) sobre manipulació de càrregues.

Es tractarà de prendre les mesures necessàries per evitar la manipulació manual de càr-
regues, en especial mitjançant la utilització d’equips per la seva manipulació mecànica.

Per moure les bombones o bidons s’utilitzaran carretons manuals adequats a la càrre-
ga a portar.

2.6.  EMMAGATZEMATGE

L’emmagatzematge de residus ha de ser fet en un lloc separat del laboratori i proveït
dels elements de seguretat necessaris.

Tindrà ventilació, l’enllumenat haurà de ser protegit, d’acord amb les característiques
dels productes emmagatzemats i haurà de complir els requisits de la reglamentació sobre em-
magatzematge de productes.

Es tindran en compte les incompatibilitats entre residus a l’hora de la seva ubicació dins
del magatzem. Igualment es tindran en compte altres situacions de perillositat que puguin in-
crementar el risc.

Es segregaran clarament aquells residus que per les seves característiques exigeixen
una gestió separada com ara els radioactius, biosanitaris o cancerígens.

Els productes inflamables s’han de separar de la resta.
Els líquids volàtils es mantindran allunyats de les fonts de calor, els llums i els interrup-

tors elèctrics.
S’ha d’evitar guardar ampolles obertes.
Igualment s’haurà de comprovar l’estanqueitat total del recipient a emprar.
Els productes que fa temps no s’emprin seran tornats al productor o eliminats com a residu. 
En el cas de gasos a pressió i d’acord amb la reglamentació vigent si es disposa d’una

ampolla o bombona que no hagi de ser utilitzada o que estigui caducada s’haurà de retornar al
subministrador si es de la seva propietat o, en altre cas, buidar-la amb les degudes precau-
cions, rentar-la i omplir-la d’aigua per tal que resulti inutilitzable i gestionar-la com un recipient
metàl·lic en la seva eliminació.
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Es portarà un registre, anotant les dates d’entrada i sortida, i no s’admetrà cap residu
que no estigui etiquetat. En el cas que s’hagi perdut l’etiqueta original s’haurà bé de fer una
nova identificació, o bé d’eliminar-lo com a residu molt perillós si no se sap que és.

2.7.  MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ

Al laboratori i als magatzem de productes o de residus, cal complir les següents normes
de seguretat: 

• Papers de filtre, draps, guants embrutats o altres matèries impregnables o impreg-
nades no s’hi llençaran al recipient d’escombraries normals, ja que al estar im-
pregnats es consideren residus especials.

• No està permès menjar ni veure mai ja que hi ha la possibilitat que els aliments o 
begudes s’hagin contaminat amb productes perillosos.

• Us heu de rentar sempre les mans després de manipular els productes o residus i 
abans de sortir del laboratori o magatzem.

• És prohibit fumar als laboratoris i als magatzems, per raons higièniques i de se-
guretat.

• No inhaleu, tasteu o oloreu productes o residus si no és que esteu degudament in-
formats.

Pel que fa a la manipulació de productes químics s’ha de tenir en compte el següents
aspectes:

Els productes químics poden ser perillosos per les seves propietats tòxiques, corro-
sives, inflamables o explosives.

• Tots els productes químics han de ser manipulats amb molt de compte. El perill més 
gran és el FOC. La majoria de productes químics orgànics cremen en presència 
d’una flama, particularment els dissolvents, els quals són altament inflamables. Cal 
evitar la presència de flames obertes sempre que sigui possible. 

• No inhaleu els vapors dels productes o residus i treballeu sempre que sigui possi-
ble en vitrines extractores, especialment quan manipuleu productes tòxics, irritants, 
corrosius o lacrimògenes.

• Eviteu el contacte dels residus amb la pell, especialment dels que són tòxics o 
corrosius. En aquests casos es recomana la utilització de guants d’un sol ús.

• No agafeu mai un residu d’un recipient no etiquetat.

2.8.   MESURES ESPECÍFIQUES

2.8.1. ACCIDENTS PERSONALS. PRIMERS AUXILIS

Els llocs de treball disposaran de material per a primers auxilis en cas d’accident. Les
característiques i la quantitat de material necessari dependrà del nombre de treballadors, dels
riscos a que estiguin exposats i de la proximitat o no de centres d’assistència mèdica.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i s’anirà reposant tan aviat com
caduqui o sigui utilitzat.

Les actuacions que cal fer en cas d’emergències són:
• Si el foc és petit i localitzat apagueu-lo utilitzant un extintor adequat, sorra o cobrint 

el foc amb un recipient de mida adequada que l’ofegui. Retireu els productes o 
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residus químics inflamables que es trobin al voltant. No utilitzeu mai aigua per ex-
tingir un foc provocat per la inflamació d’un dissolvent.

• Si el foc és gran, aïlleu-lo. Utilitzeu els extintors adequats i, si no podeu controlar-lo 
ràpidament accioneu l’alarma de foc, aviseu al servei d’extinció d’incendis i evacueu 
l’edifici.

• Si se t’encén la roba crida immediatament per demanar ajut. Estira’t a terra i roda 
sobre tu mateix per tal d’apagar les flames. No corris ni intentis arribar a la dutxa de
seguretat si no és que està a prop teu. És responsabilitat teva ajudar a algú que 
s’està cremant. Cobreix-lo amb una manta antifoc, condueix-lo fins la dutxa de se-
guretat si aquesta està a prop o fes-lo rodar pel terra.

• Un cop el foc estigui apagat, manteniu la persona ajaguda, procurant que no es re-
fredi i proporcioneu-li assistència mèdica.

• Les petites cremades produïdes per material calent, banys, plaques o mantes cale-
factores, etc., es tractaran rentant la zona afectada amb aigua freda durant 10-15 
minuts. Les cremades més greus requereixen atenció mèdica immediata. No utilit-
zeu cremes i pomades grasses.

• Els talls produïts pel trencament de material de vidre són un risc comú. Aquests talls 
s’han de rentar bé, amb aigua. Si són petits i aviat deixen de sagnar renteu-los amb 
aigua i sabó, desinfectant la ferida amb antisèptics no acolorits i deixeu-la assecar 
a l’aire o tapeu-la amb un embenat o apòsit estèril adequat. Si són grans i no paren 
de sagnar requeriu assistència mèdica immediata.

• Tot producte químic vessat sobre la pell ha de ser rentat de forma immediata amb 
força aigua corrent, com a mínim durant 15 minuts. Les dutxes de seguretat seran 
utilitzades en aquells casos en els quals la zona del cos afectada sigui gran i no n’hi 
hagi prou amb el rentat en una pica. Cal treure-li a la persona afectada tota la roba 
contaminada tan aviat com sigui possible mentre estigui sota la dutxa. Recordeu 
que la rapidesa en el rentat és molt important per reduir la gravetat i l’extensió de la 
ferida. Proporcioneu assistència mèdica a la persona afectada.

• Si es produeixen corrosions a la pell per àcids, talleu el més aviat possible la roba xopa 
d’àcid. Renteu amb força aigua corrent la zona afectada, i requeriu assistència mèdica.

• Si es produeixen corrosions a la pell per àlcalis, renteu la zona afectada amb força 
aigua corrent i requeriu assistència mèdica.

• Si es produeixen corrosions als ulls, el temps de reacció és essencial (menys de 10 
segons). Com és aviat es renti l’ull, menys greu serà el dany produït. Renteu amb-
dós ulls amb força aigua corrent durant 15 minuts com a mínim en un rentaulls, i si 
no n’hi ha, amb un flascó rentaulls. Cal mantenir l’ull obert amb ajut dels dits per fa-
cilitar el rentat sota les parpelles. Cal rebre sempre assistència mèdica, per petita 
que sembli la lesió.

• Si es produeix la inhalació de productes químics, conduïu immediatament la per-
sona afectada a un lloc amb aire fresc. Requeriu assistència mèdica tan aviat com 
sigui possible.

• Al primer símptoma de dificultat respiratòria inicieu la respiració artificial boca a 
boca. L’oxigen ha de ser administrat únicament per personal entrenat. Continueu la 
respiració artificial fins que el metge ho aconselli.

• Tracteu d’identificar el vapor tòxic. Si es tracta d’un gas utilitzeu el tipus adequat de 
màscara per a gasos durant el temps que duri el rescat de l’accidentat. 

2.8.2. ACCIDENTS PER VESSAMENTS DE PRODUCTES

Per poder actuar en cas d’accident o vessament es disposarà de material adsorbent i
d’unes instruccions per fer els primers auxilis.

Per actuar en cas de vessament caldrà disposar, entre d’altres, del següent equip de 
treball:
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• guants de goma forts
• botes d’aigua o xancles
• mascaretes adequades a la substància, producte o preparat
• ulleres de protecció
• davantals
• escombres i recollidors per la pols
• pinces per recollir trossos de vidre
• baietes, draps i tovalles de paper
• cubells
• cendra de sosa o bicarbonat sòdic per a neutralitzar àcids
• sorra
• detergent no inflamable
• productes adsorbents

Els vessaments es neutralitzaran de la següent manera:

• El primer que s’ha de fer en cas de vessament o fuita és tallar-lo.
• Seguidament es recolliran i/o neutralitzaran els productes vessats amb productes 

adsorbents o productes que els puguin neutralitzar, tot seguint les instruccions de 
les fitxes de seguretat dels productes vessats o els procediments establerts.

Altres mesures a tenir en compte seran:

1. Notificar al responsable de seguretat i evacuar al personal no indispensable del 
local.

2. Si el material vessat és inflamable, cal extingir totes les flames, tallar el gas del local 
i dels locals adjacents i tallar l’electricitat dels equips que puguin produir guspires.

En cas de ser un vessament important caldrà extremar les mesures abans esmentades
i posar-se en contacte amb el responsable de la gestió dels residus per si s’ha de donar avís
a personal qualificat intern o extern.

Una vegada passada l’emergència es procedirà a realitzar la investigació de l’accident
o incident per aclarir les causes del mateix.

2.9.  FORMACIÓ I  INFORMACIÓ

El personal que hagi de gestionar els residus haurà de tenir una informació i formació
bàsica sobre residus en general i una d’específica sobre els residus generats al seu centre o
lloc de treball.

La informació que s’haurà de donar al personal que realitzi les tasques relacionades
amb la gestió de residus inclourà, com a mínim els següents apartats:

• les recomanacions específiques en relació a la seva perillositat i altres factors que 
puguin afectar a les característiques del propi residu; 

• la legislació legal d’aplicació, tant a nivell general com local; 
• el contingut de les fitxes de seguretat i de les indicacions de perill i de maneig de 

les substàncies i productes (frases R i S) que facin servir.
S’hauran de prendre les mesures adequades per a que els treballadors siguin informats

de totes les mesures que s’hagin de prendre en referència a la utilització de la senyalització de
seguretat i de salut en el treball.

Pel que fa als equips de protecció individuals, i d’acord amb el Reial Decret 773/1997
(BOE de) els treballadors hauran de ser informats dels riscos contra els quals els protegeixen,
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així com de les activitats o ocasions en les que s’han d’utilitzar. Així mateix, se’ls hauran de
proporcionar, preferentment per escrit, les instruccions sobre la forma correcta d’utilitzar-los i
mantenir-los.

El manual d’instruccions o la documentació informativa facilitats pel fabricant hauran de
ser-hi a disposició dels treballadors. 

La informació haurà de ser comprensible per als treballadors.
S’haurà de procedir a la formació general que abastarà els conceptes bàsics sobre se-

guretat i salut en el treball, riscos generals i la seva prevenció, elements bàsics de gestió de la
prevenció de riscos, seguretat industrial, primers auxilis.

Aquesta formació els ha de permetre saber:

• com reconèixer un producte perillós
• quines precaucions han de tenir
• com reaccionar en cas d’accident

La formació específica hauria de tenir com a objectiu conèixer els riscs específics de lloc
de treball i la seva prevenció; seguretat del producte, l’ús dels procediments més adequats en
la manipulació, tractament, recuperació o eliminació dels residus. 

Igualment haurà de contemplar l’ensinistrament sobre la correcta manipulació dels ele-
ments de transport dels residus.

S’haurà d’organitzar sessions d’ensinistrament per a la utilització dels equips de protec-
ció individual, especialment quan sigui requerida la utilització simultània de varis equips de pro-
tecció individual que per la seva especial complexitat així ho faci necessari.

Pel que fa a la manipulació manual de càrregues, els treballadors hauran de rebre una
formació i informació adequades sobre els riscos derivats de la manipulació manual de càr-
regues, així com sobre les mesures de prevenció i protecció que siguin d’aplicació.

Concretament, s’haurà de proporcionar als treballadors una formació i informació ade-
quada sobre la forma correcta de manipular les càrregues i dels riscos que corren de no fer-ho
d’aquesta forma. 

2.10.  NORMES BÀSIQUES D’ACTUACIÓ

• No mengeu, ni beveu, ni fumeu, ni guardeu aliments quan manipuleu residus.
• Empreu ulleres, guants, màscares i roba adient.
• Si porteu els cabells llargs, lligueu-vos-els o encara millor, porteu-los dins d’una 

gorra.
• Senyalitzeu sempre tots els residus que genereu.
• Ordeneu les zones i espais de treball, per evitar RISCOS.
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3. GESTIÓ I  TRACTAMENT INTRACENTRE 

DE RESIDUS QUÍMICS

3.1.  INTRODUCCIÓ

L’activitat docent i investigadora en els laboratoris de ciències experimentals té un fort
impacte ambiental, ja no en termes quantitatius (el volum de residus especials representa
aproximadament un 3 % de la totalitat dels residus produïts per l’activitat humana) sinó des
d’una perspectiva qualitativa.  

Els residus especials i concretament els residus químics que es generen en els labora-
toris i centres similars, degut a les seves característiques físico-químiques poden tenir asso-
ciat un alt grau de perillositat. És per això que els laboratoris que empren aquest tipus de
productes requereixen una gestió acurada per tal d’evitar danys a la salut de les persones i al
medi ambient.

La legislació estableix que les operacions de gestió són responsabilitat del productor del
residu.

Com succeeix en qualsevol tipus de residus, també la gestió dels residus químics del
laboratori ha d’incloure operacions enfocades a la minimització de la producció (per exemple
ajustant l’estoc de reactius a les necessitats i la reutilització dels residus d’uns processos com
a matèria primera en altres processos); a la promoció de la recollida selectiva dels residus i
l’optimització dels mètodes d’eliminació (elecció de la solució tècnicament més correcta).

La classificació i caracterització dels residus especials és un aspecte clau en la seva
gestió. Un programa de gestió de residus químics del laboratori, i fins que s’entrega al gestor
autoritzat, ha d’establir un procediment de treball que inclogui els següents punts: 

• Classificació i segregació dels residus segons tipologia, propietats fisico-químiques,  
possibles reaccions d’incompatibilitat i tractament final.

• Recollida selectiva (tipus d’envasos, etiquetatge, emmagatzematge temporal).
• Normes de seguretat per a la seva manipulació, transport i emmagatzematge.

Al juliol de 1998, a les rodalies de Barcelona, a Montmeló concretament, va entrar en
funcionament una planta de tractament de residus especials que permet tractar i recuperar els
residus de petits productors i els procedents del consum domèstic, generats en petites quanti-
tats (menys d’una tona). En aquesta planta poden rebre tractament, entre d’altres, residus de
clíniques i hospitals, estudis fotogràfics, tallers de gravat de metall i vidre, laboratoris d’anàli-
sis clíniques i els generats als laboratoris dels centres universitaris.

3.2.  CLASSIFICACIÓ I  GESTIÓ DELS RESIDUS QUÍMICS 

La classificació dels residus es basa en la seva composició i està orientada a facilitar la
posterior gestió dels residus per les empreses tractadores. En funció de la quantitat generada
en cada laboratori es poden modificar els grups. 



Una possible classificació és la que es proposa en la nota tècnica de prevenció (NTP
480-1998) que agrupa el residus en 7 grans grups: 

Grup I: dissolvents halogenats. Es tracta dels productes líquids orgànics que contenen
més d’un 2% d’algun halogen. Estan en aquest grup el clorur de metilè i el bromoform.

Grup II: dissolvents no halogenats. S’inclouen aquí els líquids orgànics inflamables amb
menys d’un 2% en halògens. Per exemple: alcohols, aldehids, hidrocarburs alifàtics, hidrocar-
burs aromàtics i nitrils.

Grup III: dissolucions aquoses de productes orgànics i inorgànics. És un grup molt ampli
i és imprescindible establir-ne subdivisions. Els 2 subgrups més importants són: 

1. Solucions aquoses inorgàniques
• Solucions bàsiques: hidròxid sòdic, hidròxid potàssic.
• Solucions de metalls pesants: níquel, plata, cadmi, seleni, fixadors.
• Solucions de crom VI
• Altres solucions aquoses inorgàniques: reveladors, sulfats, fosfats, clorurs.

2. Solucions aquoses orgàniques o amb alta DQO (Demanda Química d’Oxígen)
• Solucions colorants
• Solucions amb fixadors orgànics: formol, fenol, glutaraldehid.
• Mescles aigua/dissolvent: eluents cromatogràfics, metanol/aigua.

Grup IV: àcids. Formen aquest grup els àcids inorgànics i les seves solucions aquoses
concentrades (més del 10% en volum).

Grup V: olis. Són els olis minerals derivats de les operacions de manteniment i si és el
cas, de banys calefactors.

Grup VI: sòlids. En aquest grup s’inclouen els materials en estat sòlid tant orgànics com
inorgànics i el material rebutjable contaminat. Els reactius sòlids caducats no són d’aquest
grup. Hi ha 3 subgrups:

1. Sòlids orgànics: per exemple, el carbó actiu o el gel de sílice impregnats amb dis-
solvents orgànics.

2. Sòlids inorgànics com per exemple les sals dels metalls pesants.
3. Material rebutjable contaminat amb productes químics.

Grup VII: Altres. Formen part d’aquest grup els producte químics sòlids o líquids que per
la seva elevada perillositat no s’han d’incloure en cap grup dels 6 anteriors i no es poden
mesclar entre si. Exemples: 

Comburents (peròxids)
Compostos pirofòrics (magnesi metàlic en pols)
Compostos molt reactius: àcids fumants, clorurs d’àcids, metalls acalins, compostos 
peroxidables, etc.
Compostos molt  tòxics (tetraòxid d’osmi, mescla cròmica, cianurs, sulfurs, etc).
Compostos no identificats.
També en aquest grup s’inclouen els reactius purs obsolets o caducats.

Cada grup de residus, en funció de la naturalesa i la quantitat,  han d’estar envasats en
bidons o recipients separats. 

Tot envàs de residus perillosos ha d’estar correctament etiquetat (indicant el contingut)
i identificat (indicant el productor). La identificació inclou les dades de l’empresa productora, la
referència de la unitat (nom, clau o similar), el nom del responsable del residu i les dates indi-
cant quan es comença i s’acaba d’omplir el recipient.

A més de les dades mencionades, és convenient utilitzar una etiqueta de color diferent
per a cada grup. L’etiqueta, seguint el que estableix el RD 833/88, ha d’incloure la següent in-
formació:
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• Pictogrames i indicacions de perill, seguint les instruccions de l’annex II del RD 363/93.
• Riscos específics de les substàncies, amb una o dues frases R, segons l’annex III 

del citat Reial Decret.
• Els consells de prudència que corresponguin, amb les frases S (annex IV del RD).
• Un espai en blanc on el productor del residu farà constar el principal component 

tòxic o perillós.

3.3.  INFORMACIÓ ADDICIONAL

Aquest capítol, a més de l’exposició de les normes generals i indefugibles en la gestió
dels residus químics que es produeixen habitualment en un laboratori, recull també un conjunt
de mètodes de tractament d’agents químics que poden utilitzar-se per eliminar les caracterís-
tiques perilloses d’una àmplia varietat de productes.

Els mètodes recollits es basen principalment en:

• processos de neutralització 
• processos d’oxidació
• processos de precipitació, floculació i decantació
• processos de concentració i deshidratació
• processos d’hidròlisi 

A banda de l’informació exposada, per a algunes famílies de productes també s’aporten
pautes de comportament en casos de vessaments accidentals en el laboratori. 

La utilització d’operacions de degradació i d’inertització de substàncies va encaminada
a eliminar les seves característiques perilloses per a la salut i pel medi ambient. 

L’aplicació d’aquestes reaccions es considera oportuna davant de situacions excep-
cionals, mai com a solució pel tractament de substàncies habituals del laboratori. Els mètodes
de destrucció no substitueixen els procediments generals de gestió de residus especials.

Per fer una descripció de mètodes de degradació d’agents químics cal agrupar els pro-
ductes amb característiques químiques similars i després, considerar a nivell individual els que
tenen més riscos addicionals. La majoria dels procediments que es descriuen a continuació
han estat comprovats a nivell internacional, i s’adrecen a  tècnics o persones qualificades que
tinguin experiència de laboratori i que coneguin el fonament químic de la destrucció.

La seguretat en el maneig i en l'eliminació de productes químics perillosos és un requi-
sit essencial per treballar amb aquestes substàncies i per això és millor no procedir si no s'està
familiaritzat amb els perills potencials i la química dels materials que han d'ésser destruïts i els
reactius a utilitzar.

AQUESTES TÈCNIQUES DE NEUTRALITZACIÓ O DE DESTRUCCIÓ NOMÉS ES PODEN APLICAR A QUANTITATS
PETITES DE PRODUCTE, PER PERSONAL COMPETENT I AMB EL MATERIAL NECESSARI.

ATÈS QUE ALGUNS D'AQUESTS PRODUCTES SÓN MOLT REACTIUS O MOLT TÒXICS, L'EXECUCIÓ 
D'AQUESTES TÈCNIQUES EN MALES CONDICIONS O PER PERSONAL SENSE EXPERIÈNCIA POT SER 

EXTREMADAMENT PERILLOSA.

3.4.  PROPIETATS IDEALS DE LA TÈCNICA DE DESTRUCCIÓ

El procediment ha de ser senzill i fàcil de realitzar al laboratori i s'ha de poder aplicar
tant a materials sòlids o líquids com a dissolucions en diversos solvents.

• És convenient intentar destruir els productes químics perillosos al lloc on han estat 
generats, ja que això comporta molts avantatges. És important considerar les pro-
pietats desitjables de la tècnica de destrucció.



• Ha d'eliminar la característica perillosa d'un residu químic.
• La destrucció del producte químic ha de ser completa.
• Cal que tots els productes obtinguts de la destrucció del residu siguin innocus (si 

això no s'aconsegueix és necessari avaluar el risc químic o biològic dels productes 
de descomposició).

• S'ha de poder avaluar l'efectivitat del procés de destrucció analíticament i per un 
mètode senzill.

• L'equipament i els reactius han d'estar disponibles i cal que siguin barats, senzills i 
segurs en utilitzar-los.

• El procés de destrucció no ha de necessitar operacions elaborades (com ara des-
til·lacions i extraccions), sinó operacions ràpides i fàcils de realitzar (dilucions, 
rentats, filtracions, precipitacions).

• El mètode de destrucció ha de ser aplicable a situacions reals dins el laboratori; és 
a dir, ha de ser capaç de destruir tant el compost en estat original com les solucions 
del compost i els seus vessaments.

Aquestes propietats caracteritzen un procés de destrucció ideal. La majoria dels mè-
todes no poden complir tots aquests criteris, els quals representen una fita que s'hauria d'in-
tentar assolir.

3.4.1. INFORMACIÓ APORTADA EN CADA PROCEDIMENT
DE DESTRUCCIÓ

La descripció de cada procediment en general aporta la informació següent:

• Una introducció descriu les diferents propietats del compost o de les classes de 
compostos que es consideren.

• Els detalls dels principis de la destrucció, en termes generals, proporcionen la 
química dels procediments de destrucció, els productes que s'obtenen i l'eficàcia de 
la destrucció.

• Els procediments de destrucció poden ser subdividits en procediments per a sòlids, 
per a solucions en aigua, per a solucions en dissolvents orgànics i per a altres.

• Els procediments per a compostos relacionats descriuen altres compostos sobre els 
quals es poden aplicar els procediments de destrucció esmentats. Els procediments 
de destrucció no han estat validats per a aquests productes, però, de totes maneres, 
han de ser investigats abans de ser utilitzats.

3.5.  PROCEDIMENTS D’ELIMINACIÓ DELS RESIDUS QUÍMICS
EN EL MATEIX LABORATORI

3.5.1. ÀCIDS INORGÀNICS I ORGÀNICS I LES SEVES DISSOLUCIONS

Peri l losi tat  i  pr incipi  de la  destrucció

Els àcids inorgànics forts, com ara l’àcid clorhídric (HCl), l’àcid bromhídric (HBr), l’àcid
iodhídric (HI), l’àcid nítric (HNO3), l’àcid fosfòric (H3PO4) i l’àcid sulfúric (H2SO4), són agents
corrosius forts que afecten les proteïnes dels teixits cel·lulars. La gravetat de les lesions depèn
de la concentració de l’àcid, de la temperatura i del temps de contacte. D’altra banda, els
aerosols d’aquests àcids provoquen intenses irritacions de l’aparell respiratori.
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La destrucció d’aquestes substàncies es basa en la neutralització amb una base inor-
gànica: bicarbonat de sodi (NaHCO3), carbonat de sodi (Na2CO3), hidròxid de sodi (NaOH) o
de potassi (KOH), etc.

Procediment de destrucció

En un recipient ampli que contingui un excés de dissolució aquosa de NaOH del 10% en
pes i a temperatura ambient, s’aboca lentament i amb agitació l’àcid a destruir (si es tracta d’un
àcid concentrat s’ha de diluir prèviament abocant-lo amb precaució sobre 5 volums d’aigua
freda). És convenient controlar la temperatura al principi de l’addició, perquè la reacció és exo-
tèrmica. La mescla resultant, que ha de tenir pH bàsic, s’aboca aleshores en petites porcions
sobre un gran excés d’aigua. Després d’ajustar el pH entre 6 i 8, si és necessari utilitzant solu-
ció diluïda d’àcid sulfúric, la dissolució resultant es pot eliminar per l’aigüera.

Per eliminar vessaments d’àcids inorgànics forts, s’ha de cobrir la superfície contami-
nada amb un excés de bicarbonat de sodi sòlid. La reacció és exotèrmica i es produeix una
forta efervescència. El residu resultant s’aboca en petites porcions sobre un gran excés
d’aigua, es porta fins a pH 6-8 i s’aboca a l’aigüera.

Aquestes operacions s’han de dur a terme amb la protecció adequada: ulleres de se-
guretat, guants de cautxú i pantalla protectora (en cas de reacció molt violenta).

En general, els àcids orgànics més habituals, les sals sòdiques dels quals són solubles
en aigua, es poden tractar de la manera descrita abans. Dins d’aquesta categoria s’inclouen
els tipus d’àcids orgànics següents:

•  àcids carboxílics de cadena curta (fòrmic, acètic, propiònic, butíric, valèric, acrílic, 
metacrílic, pirúvic, etc.),

•  àcids halogenocarboxílics de cadena curta (mono-, di- i tricloroacètic, trifluoroacètic, 
etc.; vegeu també la secció 3.3.7),

•  àcids sulfònics de cadena curta (RSO3H),
•  àcids fosfònics (RPO(OH)2),
•  àcids borònics (RB(OH)2). 

Els àcids d’elements perillosos, com ara els àcids d’arsènic (RAsO(OH)2) i d’antimoni
(RSbO(OH)2), s’han de separar, guardar en els bidons apropiats i enviar a abocadors controlats.

L’àcid cianhídric o cianur d’hidrogen (HCN) és un gas inflamable, explosiu i extremada-
ment tòxic: la inhalació de 270 ppm de cianur d’hidrogen és mortal en 5 minuts. A més, l’àcid
cianhídric s’absorbeix ràpidament per les mucoses. Per destruir al laboratori solucions aquo-
ses o etanòliques d’àcid cianhídric, es poden utilitzar les tècniques descrites en la secció
3.3.17 per als cianurs, tenint cura de basificar (pH igual o superior a 10) la solució.

L’àcid fluorhídric o fluorur d’hidrogen (HF) és un gas extremadament corrosiu que
provoca ferides necròtiques difícilment cicatritzables. La millor manera de destruir una solu-
ció aquosa d’àcid fluorhídric és mitjançant precipitació en forma de fluorur de calci (CaF2) per
addició d’una solució d’hidròxid de calci (calç apagada o calç morta), o de carbonat de calci.
El fluorur de calci resultant s’elimina com a residu sòlid (vegeu la destrucció dels fluorurs, sec-
ció 3.3.34).

L’àcid oxàlic és un compost corrosiu que provoca cremades internes per ingestió; a més,
és relativament tòxic (la dosi mortal per ingestió d’àcid oxàlic oscil·la entre els 5 i els 15 g).
L’àcid oxàlic i els oxalats es poden destruir per calefacció amb àcid sulfúric concentrat, però
aquest procediment és molt perillós (s’allibera monòxid de carboni, extremadament tòxic) i per
tant no és recomanable. Resulta molt més segur precipitar-los en una solució aquosa tractada
amb un excés de solució aquosa de clorur de calci. El precipitat d’oxalat de calci s’aïlla per fil-
tració i s’elimina amb els residus sòlids.
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3.5.2. BASES INORGÀNIQUES, SALS BÀSIQUES I LES SEVES 
DISSOLUCIONS

Principi  de la  destrucció

Les bases inorgàniques, com ara l’hidròxid de liti (LiOH), l’hidròxid de sodi (NaOH),
l’hidròxid de potassi (KOH), l’amoníac aquós (NH3aq., NH4OH), i les sals d’hidròlisi bàsica, com
ara el carbonat de potassi (K2CO3), el carbonat de sodi (Na2CO3) i l’amoníac, s’han de neutra-
litzar amb una dissolució diluïda d’àcid sulfúric o d’àcid clorhídric. Per destruir calç viva (CaO) o
calç apagada (Ca(OH)2) és millor emprar àcid clorhídric, perquè el sulfat de calci és insoluble.

Procediment de destrucció

a) Diluïu amb aigua, en relació 1:5, i neutralitzeu fins a pH 6-8, afegint-hi lentament una
dissolució al 50% d’àcid sulfúric. Es dilueix la dissolució obtinguda a 1:10 i s’aboca per
l’aigüera amb un excés d’aigua.

b) En un recipient ampli que conté una solució freda d’àcid clorhídric de concentració 6 mol
L-1 (solució al 50%), s’aboca lentament i amb agitació la base a eliminar. Quan el pH és proper a
la neutralitat, s’atura l’addició i la solució resultant s’aboca per l’aigüera amb un excés d’aigua.

Per eliminar vessaments, es recobreix la superfície contaminada amb un excés de solu-
ció al 50% d’àcid clorhídric o d’àcid sulfúric. El residu resultant es dilueix amb aigua, es neu-
tralitza si cal i s’aboca a l’aigüera.

3.5.3. HIDROCARBURS

Dins de l’ampli grup dels hidrocarburs s’inclouen alcans, alquens, alquins i arens. Són
compostos que cremen amb facilitat i es poden eliminar per incineració o amb una font d’ener-
gia suplementària. Tots aquests compostos solen considerar-se perillosos a causa de la seva
inflamabilitat; només es poden dipositar en un abocador controlat en petites quantitats, que
poden empaquetar-se al mateix laboratori. Com són insolubles en aigua, en cap cas s’han
d’abocar per l’aigüera.

Alguns alquens (els cíclics, com ara el ciclohexè) poden formar peròxids explosius en
ser emmagatzemats durant un llarg període de temps en contacte amb l’aire. Les mostres an-
tigues s’han d’examinar mitjançant el test de detecció de peròxids, i cal tractar-les adientment
si aquests hi són presents.

3.5.4. DISSOLVENTS HALOGENATS

Un cert nombre d’hidrocarburs halogenats són utilitzats sovint com a dissolvents al labo-
ratori, com per exemple: el clorur de metilè (CH2Cl2), el cloroform (CHCl3), el tetraclorur de car-
boni (CCl4), el tetracloroetilè (CCl2=CCl2), l’1,1-dicloroetà (CCl2HCH3), l’1,2-dicloroetà
(CClH2CClH2), l’1,1,1-tricloroetà (CCl3CH3), l’1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetà (CCl2FCClF2), el
clorobenzè (ClC6H5), i l’orto-diclorobenzè (1,2-Cl2C6H4). La majoria d’aquests hidrocarburs
halogenats són bastant tòxics i cal transportar-los prudentment i eliminar-los en quantitats de
laboratori, en recipients etiquetats com a DISSOLVENTS HALOGENATS.

Per eliminar altres hidrocarburs halogenats que són importants reactius de laboratori,
com ara el clorur de tert-butil, el clorur de benzil, el bromur d’etil, el iodur de metil, el bro-
mobenzè, el iodur de metilè, l’1,2-dibromoetà i el clorur d’al·lil, vegeu la secció 3.3.7.

Procés de destrucció

Aquests compostos utilitzats en quantitats de dissolvent són candidats a ser recuperats
per destil·lació. Si no es poden recuperar per destil·lació, i es troben en molt petita quantitat,
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cal barrejar-los amb Na2CO3 o Ca(OH)2 i incinerar-los en una vitrina de gasos o en un forn de
combustió. La seva baixa solubilitat en aigua i la seva toxicitat fan que fins i tot en quantitat
trace siguin inacceptables al clavegueram.

En el cas del tetraclorur de carboni la incineració no és recomanable a causa de la for-
mació de fosgè, clorur d’hidrogen i altres gasos tòxics en ser escalfats. El cloroform ha de bar-
rejar-se amb un combustible, com pot ser el querosè, i s’ha d’incinerar amb precaució prevenint
la formació o emissió de fosgè.

Idealment l’o-diclorobenzè cal eliminar-lo en un incinerador químic amb les precaucions
adequades i en combinació amb alcohol o acetona, per limitar la formació de fums. També pot
ser tractat per descomposició mitjançant certs bacteris anaeròbics. 

El mètode preferit (el més utilitzat) per eliminar l’1,1-dicloroetà i l’1,2-dicloroetà és la in-
cineració. Amb motiu de la formació de fosgè durant el procés de combustió, cal treballar a pe-
tita escala i diluir amb querosè o un altre combustible, a causa de l’elevat contingut en clor.
També es pot evaporar en àrees de seguretat i amb les degudes precaucions i tenint en compte
els límits d’emissió a l’atmosfera.

3.5.5. HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS

Són un grup nombrós de compostos orgànics que tenen una estructura que inclou dos
o més anells benzènics, encara que poden tenir algun anell no aromàtic. Els processos que els
fan més contaminants són els d’ingestió, d’inhalació i d’absorció cutània. S’ha descrit la des-
trucció dels hidrocarburs aromàtics policíclics següents:

Benz(a)antracè BA
Benzo(a)pirè BP
7-Bromometilbenz(a)antracè BrMBA
Dibenz(a,h)antracè DBA
7,12-Dimetilbenz(a)antracè DMBA
3-Metilcolantrè 3-MC

Com a hidrocarburs que són, poden ser incinerats o enviats a un abocador controlat.
Malgrat tot, els HAP o barreges que els contenen s’han d’empaquetar separadament i cal eti-
quetar-los acuradament perquè els operaris puguin treballar sense estar exposats a perills ad-
dicionals.

Aquests compostos són generalment sòlids d’alt punt de fusió (> 120ºC), solubles en la
majoria dels dissolvents orgànics (benzè, toluè, ciclohexà, acetona, dimetilformamida (DMF),
dimetilsulfòxid (DMSO)), lleugerament solubles en alcohols, però només solubles en aigua a
escala de mil·ligram per litre. Els compostos indicats anteriorment poden produir càncer en ani-
mals d’experimentació. Encara que no hi ha evidència directa que puguin causar càncer en hu-
mans, se sap que el quitrà del carbó i altres materials relacionats són cancerígens en humans
i poden contenir aquests hidrocarburs, per la qual cosa cal tractar-los com a potencials can-
cerígens humans. Els compostos BP, DMBA i 3-MC són teratògens. Els HAP són àmpliament
utilitzats als laboratoris d’investigació oncològica, i es troben també al medi ambient com a pro-
ductes de combustió.

Principi  de la  destrucció

Els HAP de la taula es poden destruir per oxidació amb permanganat potàssic (KMnO4)
en medi d’H2SO4 o per dissolució en H2SO4 concentrat. Els productes d’aquestes reaccions no
han estat determinats, però l’eficàcia de la destrucció és > 99% en cada cas.

També es poden destruir per tractament amb una dissolució recentment preparada de
dicromat de sodi (Na2Cr2O7) en àcid sulfúric concentrat. Aquest procediment ha d’ésser realit-
zat a petita escala, ja que té potencials perills de vessaments i d’esquitxades en treballar amb
grans quantitats de dissolució de Na2Cr2O7 en H2SO4.
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Procediments de destrucció

Destrucció de sòlids

A. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 2 mL d’acetona i assegureu-vos que l’hidrocarbur està
dissolt completament, incloent-hi el que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada
5 mg d’HAP afegiu 10 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en una dissolu-
ció d’H2SO4 de concentració 3 mol L-1 (preparada recentment), agiteu la barreja i permeteu que
reaccioni durant 1 h. El color porpra es mantindrà durant tot el temps de la reacció. Si no és
així, afegiu més KMnO4 fins que la barreja de reacció es mantingui porpra durant com a mínim
1 h. Al final de la reacció descoloriu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu
que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4

B. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 2 mL de dimetilsulfòxid (DMSO) i assegureu-vos que
l’hidrocarbur està completament dissolt, incloent-hi el que pugui estar adherit a les parets del
recipient. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 10 mL d’ H2SO4 concentrat (procés exotèrmic), agiteu
la barreja i permeteu que reaccioni durant almenys 2 h. Al final de la reacció afegiu amb pre-
caució la dissolució sobre almenys tres cops el volum d’aigua freda (utilitzant si s’escau un
bany de gel, ja que és un procés exotèrmic), neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat
completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

C. Es prepara una dissolució de concentració 0,27 mol L-1 de Na2Cr2O7 a partir de 20 g
de Na2Cr2O7.2H2O en 10 mL d’aigua i afegiu gradualment H2SO4 al 96% fins a un volum de
250 mL. Gradualment i agitant-lo s’afegeix 1 g d’HAP a temperatura ambient fins a arribar a la
dissolució total, i es deixa la dissolució durant 2 dies. La dissolució, lliure de l’agent canceri-
gen, s’aboca acuradament en 1 L d’aigua en agitació, tractada amb 84 g d’hidrogen sulfit de
sodi (NaHSO3) per reduir l’excés de Cr(VI) a Cr(III) i es porta a pH > 7 amb una dissolució
d’hidròxid de sodi per precipitar el Cr com a hidròxid de Cr (III) (Cr(OH)3).

Destrucció d’HAP en dissolvents orgànics (a excepció de DMSO i DMF)

A. Elimineu el dissolvent per evaporació sota pressió reduïda. Per cada 5 mg d’HAP
afegiu 2 mL de acetona i comproveu que l’hidrocarbur estigui completament dissolt, incloent-hi
el que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 10 mL de dis-
solució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en una dissolució d’H2SO4 de concentració 3 mol
L-1 (preparada recentment), agiteu la barreja i permeteu que reaccioni durant 1 h. El color por-
pra es mantindrà durant tot el temps de la reacció. Si no és així, afegiu més KMnO4 fins que la
barreja de reacció es mantingui porpra durant 1 h. Al final de la reacció descoloriu la dissolu-
ció amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-
la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4

B. Elimineu el dissolvent per evaporació sota pressió reduïda. Per cada 5 mg d’HAP
afegiu 2 mL de dimetilsulfòxid (DMSO) i assegureu-vos que l’hidrocarbur estigui completament
dissolt, incloent-hi el que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada 5 mg d’HAP
afegiu 10 mL d’H2SO4 concentrat (procés exotèrmic), agiteu la barreja i permeteu que reaccioni
durant almenys 2 h. Al final de la reacció afegiu amb precaució la dissolució sobre almenys tres
vegades el volum d’aigua freda (fent servir un bany de gel si escau, ja que és un procés exo-
tèrmic), neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l’aigüera
amb excés d’aigua.
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Destrucció d’HAP en dimetilformamida (DMF)

Per cada 10 mL de dissolució en DMF afegiu 10 mL d’aigua i 20 mL de ciclohexà, agi-
teu i separeu les fases formades. Extraieu la fase aquosa dos cops més amb ciclohexà (2x20
mL). Ajunteu les fases de ciclohexà i elimineu el dissolvent per evaporació sota pressió reduï-
da. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 2 mL d’acetona i assegureu-vos que l’hidrocarbur estigui com-
pletament dissolt, incloent-hi el que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada 5
mg d’HAP afegiu 10 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en una dissolució
d’H2SO4 de concentració 3 mol L-1 (preparada recentment), agiteu la barreja i permeteu que
reaccioni durant 1 h. El color porpra es mantindrà durant tot el temps de la reacció. Si no és
així, afegiu més KMnO4 fins que la barreja de reacció es mantingui porpra durant 1 h. Al final
de la reacció descoloriu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la des-
trucció ha estat completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4

Destrucció d’HAP en dimetilsulfòxid (DMSO)

A. Per cada 10 mL de dissolució en DMSO afegiu 10 mL d’aigua i 20 mL de ciclohexà, agi-
teu i separeu les fases formades. A partir d’aquest punt es procedeix com a l’apartat anterior. 

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4

B. Diluïu la dissolució amb més DMSO si cal fins que la concentració d’HAP no excedeixi
de 2,5 mg mL-1. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 10 mL d’H2SO4 concentrat (procés exotèrmic),
agiteu la barreja i permeteu que reaccioni durant almenys 2 h. Al final de la reacció afegiu amb
precaució la dissolució sobre almenys tres vegades el volum d’aigua freda (fent servir un bany
de gel si escau, ja que és un procés exotèrmic), neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha
estat completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Destrucció d’HAP en aigua

Atès que aquests compostos són bastant insolubles en aquest medi, només quantitats
de traces solen ser-hi presents. Afegiu KMnO4 fins a arribar a una dissolució de concentració
0,3 mol L-1 i l’H2SO4 que calgui per fer una dissolució de concentració 3 mol L-1, agiteu la bar-
reja i permeteu que reaccioni durant 1 h. El color porpra es mantindrà durant tot el temps de la
reacció. Si no és així, afegiu més KMnO4 fins que la barreja de reacció es mantingui porpra du-
rant 1 h. Al final de la reacció descoloriu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, com-
proveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Destrucció d’HAP en un oli

Per cada 5 mL de dissolució d’oli afegiu 20 mL de 2-metilbutà i 20 mL d’acetonitril, agi-
teu durant almenys 1 min en un embut de decantació (controlant la pressió) i permeteu que les
fases formades se separin. Extraieu la fase superior (fase d’hidrocarbur) amb quatre porcions
de 20 mL d’acetonitril. Si cal, afegiu una porció de 10 mL més de 2-metilbutà després de la se-
gona extracció, per evitar la inversió de les fases provocada per l’evaporació del 2-metilbutà.
Ajunteu les fases d’acetonitril i renteu-les amb 20 mL de 2-metilbutà (separant els rentats), i lla-
vors elimineu el dissolvent per evaporació sota pressió reduïda. Per cada 5 mg d’HAP afegiu
2 mL d’acetona i assegureu-vos que l’hidrocarbur estigui completament dissolt, incloent-hi el
que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 10 mL de dis-
solució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en una dissolució d’H2SO4 de concentració 3 mol
L-1 (preparada recentment), agiteu la barreja i permeteu que reaccioni durant 1 h. El color por-
pra es mantindrà durant tot el temps de la reacció. Si no és així, afegiu més KMnO4 fins que la
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barreja de reacció es mantingui porpra durant 1 h. Al final de la reacció descoloriu la dissolu-
ció amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-
la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4.

Compostos relacionats

Encara que aquests procediments han estat validats pels compostos esmentats ante-
riorment, es poden aplicar a d’altres HAP.

3.5.6. CARBUR DE CALCI

El carbur de calci (CaC2) es fa servir al laboratori per generar acetilè. El carbur de calci
reacciona amb petites quantitats d’aigua per generar acetilè i, si es fa de forma incontrolada,
poden formar-se barreges explosives acetilè-aire.

Principi  de la  destrucció

La descomposició sota condicions controlades genera acetilè (que és airejat en una vi-
trina) i clorur de calci en dissolució.

CaC2 + 2 HCl CaCl2 + C2H2

Procediment de destrucció

En un baló de tres boques (2 L) equipat amb agitació, embut d’addició i entrada de ni-
trogen formeu una suspensió de 50 g de CaC2 en 600 mL de toluè o ciclohexà. Refredeu el
baló amb un bany de gel i passeu corrent de nitrogen a flux moderat. Doneu sortida a l’acetilè
que es genera a través d’un tub col·locat a la vitrina. Afegiu àcid clorhídric (300 mL, concen-
tració 6 mol L-1) gota a gota a través d’un embut d’addició durant unes 5 h. Agiteu la barreja
una hora més, neutralitzeu la fase aquosa, separeu les fases i aboqueu la fase aquosa a
l’aigüera amb un excés d’aigua. La fase orgànica s’emmagatzema amb els dissolvents no halo-
genats.

3.5.7. COMPOSTOS ORGÀNICS HALOGENATS

La majoria dels compostos perillosos, com ara els pesticides i els PCB, contenen àtoms d’halo-
gen. No s’han descrit gaires processos adaptables a la degradació d’aquests compostos al
laboratori, encara que s’han realitzat més estudis amb compostos model. Els processos vali-
dats són disponibles per als compostos següents:

Iodometà p.e. 41-43ºC
2-cloroetanol p.e. 129ºC
2-bromoetanol p.e. 56-57ºC a 20 mm Hg
Hidroclorur de 2-cloroetilamina p.f. 143-146ºC
Hidrobromur de 2-bromoetilamina p.f. 172-174ºC
Àcid 2-cloroacètic p.f. 62-64ºC
Àcid 2,2,2-tricloroacètic p.f. 54-56ºC
1-clorobutà p.e. 77-78ºC
1-bromobutà p.e. 100-104ºC
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1-iodobutà p.e. 130-131ºC
2-bromobutà p.e. 91ºC
2-iodobutà p.e. 119-120 ºC
2-bromo-2-metilpropà p.e. 72-74ºC
2-iodo-2-metilpropà p.e. 99-100ºC
3-cloropiridina p.e. 148ºC
Clorobenzè p.e. 132ºC
Bromobenzè p.e. 156ºC
Iodobenzè p.e. 188ºC
2-cloroanilina p.e. 208-210ºC
3-cloroanilina p.e. 230ºC
2-cloronitrobenzè p.f. 33-35ºC
3-cloronitrobenzè p.f. 42-44ºC
4-cloronitrobnezè p.f. 83-84ºC
Clorur de benzil p.e. 177-181ºC
Bromur de benzil p.e. 198-199ºC
α,α-diclorotoluè p.e. 82ºC a 10 mm Hg
1-clorodecà p.e. 223ºC
1-bromodecà p.e. 238ºC

La majoria d’aquests compostos són líquids volàtils i els sòlids també poden tenir una
apreciable pressió de vapor. En general, la 2-cloroetilamina i la 2-bromoetilamina es troben en
forma de sals no volàtils d’hidroclorur i hidrobromur, però és previsible que les bases lliures
siguin volàtils. Molts d’aquests compostos són corrosius per contacte amb la pell. El iodometà
és un fort narcòtic i anestèsic; el 2-cloroetanol és un teratogen i pot afectar el sistema nerviós,
el fetge, la melsa i els pulmons; la 2-cloroetilamina pot polimeritzar explosivament; l’àcid
cloroacètic és corrosiu per contacte amb la pell, els ulls i les membranes mucoses; l’àcid tri-
cloroacètic és corrosiu i irrita la pell, els ulls i les membranes mucoses; el 2-bromobutà és un
narcòtic a elevada concentració; el clorobenzè és un teratogen i els seus vapors poden provo-
car son i inconsciència; el iodobenzè explota en escalfar-lo per damunt de 200ºC; el 3-cloroni-
trobenzè és un verí i pot donar lloc a cianosis i canvis en la sang; el clorur de benzil és un
irritant corrosiu de la pell, els ulls i les membranes mucoses i es pot descompondre explosiva-
ment sota determinades circumstàncies; el bromur de benzil i l’α,α-diclorotoluè són lacrimò-
gens, intensos irritants de la pell i poden provocar, a grans dosis, depressió. Les cloroanilines
i els cloronitrobenzens són tòxics per inhalació, per contacte amb la pell i per ingestió. Els com-
postos halogenats poden reaccionar violentament i explosivament amb metalls alcalins, com
ara el sodi i el potassi. Aquests compostos no són solubles en aigua, amb l’excepció del 
2-cloroetanol, el 2-bromoetanol, la 2-cloroetilamina, la 2-bromoetilamina, l’àcid cloroacètic, 
l’àcid tricloroacètic i la 3-cloropiridina. El iodometà és lleugerament soluble en aigua. Tots són
solubles en alcohols i dissolvents orgànics.

El iodometà, el clorur de benzil, l’α,α-diclorotoluè, el 2-bromoetanol, l’1-iodobutà, el 
2-bromobutà, el 2-iodobutà, el 2-bromo-2-metilpropà, el clorobenzè, el 2-cloronitrobenzè i 
el 4-cloronitrobenzè són cancerígens en animals d’experimentació.

Principis de la  destrucció

Els compostos halogenats són deshalogenats reductivament amb un aliatge de Ni-Al en
base diluïda per donar els compostos corresponents sense l'halogen. Quan els productes de
la reducció són solubles en aigua el rendiment del procés és elevat, però quan no és així (per
exemple, toluè en el cas del clorur de benzil) hi ha pèrdues de la dissolució i l'estimació de l'ex-
tensió del procés no és completa. El producte de deshalogenació reductiva dels cloronitroben-
zens és l'anilina (reducció concomitant del grup nitro) i el producte principal (87% de
rendiment) de la reducció de la 3-cloropiridina és la piperidina (reducció concomitant de l'anell
de piridina del producte inicial). En general, quan el producte de partida pot ser detectat per
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cromatografia, < 1% es conserva. L'1-bromodecà, l'1-clorodecà i l'1-clorobutà no poden ser
degradats per aquest procediment, ja que són massa insolubles al dissolvent, i en aquests
casos es fa servir metanol aquós.

El iodometà, el clorur de benzil, el 2-cloroetanol, el 2-bromoetanol, l'àcid cloroacètic, 
l'1-clorodecà, l'1-bromodecà, l'1-bromobutà, l'1-iodobutà, el 2-bromobutà, el 2-iodobutà, el 
2-bromo-2-metilpropà i el 2-iodometilpropà són completament degradats per reflux en dissolu-
ció etanòlica d'hidròxid de potassi de concentració 4,5 mol L-1 durant 2 h, i l'1-clorobutà és com-
pletament degradat després d'un reflux de 4 h. Els productes de descomposició són els
corresponents èters d'etil. L'α,α-diclorotoluè presenta una destrucció incompleta després d'un
reflux de 4 h; la 2-bromoetilamina i la 2-cloroetilamina donen residus mutagènics; els 2, 3, i 
4-cloronitrobenzè són completament degradats, però donen productes que no han estat encara
identificats totalment, si bé sembla que inclouen compostos azo i azoxi.

RX + KOH ROH + KX

Per a cada grup addicional hidrolitzable del compost tractat cal utilitzar un equivalent ad-
dicional d'hidròxid de potassi. Reaccions competitives com ara la formació d'etil èters o la
deshidrohalogenització també destrueixen l'halur orgànic. La deshidrohalogenització s'ha con-
vertit en la principal reacció dels halurs terciaris per generar olefines.

t-C4H9Cl + KOH (CH3)2C=CH2 + KCl + H2O

Procediments de destrucció

Amb aliatge Ni-Al (no serveix per a l'1-bromodecà, l'1-clorodecà i l'1-clorobutà)

Es disposen 0,5 mL del compost halogenat (o 0,5 g si és un sòlid) en 50 mL d'aigua (àcid
cloroacètic, àcid tricloracètic, 2-cloroetanol, 2-bromoetanol, 2-cloroetilamina i 2-bromoetilami-
na) o metanol (altres compostos) i s'afegeixen 50 mL de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH)
de concentració 2 mol L-1. S'agita la barreja i s'afegeixen 5 g d'aliatge Ni-Al en porcions per evi-
tar l'excessiva formació d'escuma. La barreja de reacció es deixa en agitació tota la nit, i a con-
tinuació es filtra a través de Celite. Un cop s'ha comprovat al filtrat que la destrucció ha estat
completa, es neutralitza i s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua. Cal comprovar que el filtrat
conté material deshalogenat.

Es col·loca el Ni gastat durant 24 h en una safata metàl·lica i es deixa assecar lluny de
dissolvents inflamables. S'elimina com a residu sòlid.

Amb una dissolució etanòlica d'hidròxid de potassi (no serveix per a la 2-cloroetilamina,
la 2-bromoetilamina, l'àcid tricloroacètic, la 3-cloropiridina, el clorobenzè, el bromoben-
zè, el iodobenzè, l'α,α-diclorotoluè, les cloroanilines o els cloronitrobenzens)

Es fa servir un baló de tres boques equipat amb agitador, refrigerant, embut d'addició i
manta calefactora. Es tracta 1 mL del compost halogenat amb 25 mL de dissolució etanòlica
d'hidròxid de potassi de concentració 4,5 mol L-1, i es reflueix la barreja amb agitació durant 
2 h (4 h per al 1-clorobutà). Es refreda la barreja i es dilueix amb almenys 100 mL d'aigua. Se
separen les fases si és el cas, es comprova que la destrucció ha estat completa, es neutralitza
i s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua. Si els productes de la reacció són solubles en aigua,
la barreja es dilueix amb 300 mL de d'aigua, es refreda a temperatura ambient, es neutralitza
i s'aboca a l'aigüera amb 50 volums d'aigua. (Prepareu la dissolució etanòlica d'hidròxid de
potassi per dissolució de 79 g (1,2 mols) de KOH en 315 mL d'etanol al 95%). Quan es des-
trueixen halurs volàtils (per exemple iodometà) és important deixar refredar la barreja de potas-
sa etanòlica completament abans d'afegir-la sobre l'halur.
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Compostos relacionats

S'ha descrit la deshalogenació de molts compostos amb aliatge de Ni-Al. De totes
maneres, encara que els productes estan identificats, no s'ha descrit que els productes inicials
siguin totalment degradats. Així, aquests procediments no es poden considerar com a vàlids.
Basant-se en els resultats descrits anteriorment, sembla probable que l'aliatge Ni-Al sigui apli-
cable en general a la deshalogenació reductiva dels compostos halogenats, amb destrucció
completa del material de partida. Les úniques excepcions dels compostos estudiats són 
l'1-clorobutà, l'1-clorodecà i l'1-bromodecà, presumiblement perquè són insolubles al medi de
metanol aquós. La validació s'ha de fer abans que algun d'aquests compostos sigui rutinària-
ment degradat per l'aliatge Ni-Al.

Els compostos que són deshalogenats reductivament, amb bons rendiments, als corres-
ponents compostos sense l'halogen són: el 4-clorofenol, la 2-clorohidroquinona, el 2,4,5-triclo-
rofenol, el 2,4,6-tribromofenol, l'àcid 5-cloroisoftàlic, l'àcid 4-fluorobenzoic, l'àcid 2-cloro-
5-fluorobenzoic, l'àcid 2-clorobenzoic, l'àcid 3,4-diclorobenzoic, l'àcid 4-bromobenzoic, l'àcid
2,4-diclorobenzoic, l'àcid 2-clorofenilacètic, l'àcid 4-bromofenilacètic, l'àcid 3,4-diclorofeni-
lacètic, l'àcid 2,4-diclorofenilacètic, l'àcid 4-(4-cloro-3-metilfenil)butíric, l'àcid 4-(4-cloro-2-metil-
fenil)butíric i l'àcid 4-clorofenoaxiacètic.

El reflux de dissolució etanòlica de KOH pot ser utilitzat per degradar alguns halurs. El
procediment és deficient per a alguns compostos, particularment per a aquells que tenen àtoms
d'halogen no reactius. Per tant, sembla que no té l'àmplia aplicabilitat de l'aliatge Ni-Al, però
pot ser aplicat a uns altres halurs. De totes maneres, s'ha de realitzar la validació completa
abans d'utilitzar-lo com a procediment habitual. 

Idealment el clorobenzè es pot eliminar en un incinerador químic amb les degudes pre-
caucions en combinació amb alcohol o acetona, per limitar la formació de fums.

3.5.8. ALCOHOLS I FENOLS

Els alcohols són utilitzats extensament com a dissolvents i reactius de laboratori. Poden
ser incinerats, cremats amb una font d'energia suplementària o disposats en un abocador con-
trolat. La majoria dels alcohols habituals són solubles en aigua, tenen baixa toxicitat, són ràpi-
dament biodegradats i poden abocar-se a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Els fenols tendeixen a ser més tòxics que els alcohols. Són irritants de la pell i alguns
són al·lergògens. Poden ser incinerats o disposats en un abocador controlat. Molts fenols, es-
pecialment el fenol i els seus derivats monosubstituïts, són degradats d'una manera eficient per
sistemes de tractament biològic. Atès que els fenols que són a l'aigua que va a parar a una
planta de tractament són clorats a clorofenols (i donen un mal gust a l'aigua) cal que no es per-
meti la presència de fenols a les fonts d'aigua potable.

Les dissolucions aquoses que contenen baixes concentracions de fenols es poden filtrar
a través de carbó activat, el qual adsorbeix els fenols.

Petites quantitats de fenols poden ser destruïdes al laboratori amb peròxid d'hidrogen
en presència de Fe catalític; l'anell fenòlic és degradat per donar fragments inofensius.

Procediments de destrucció

Es prepara una dissolució de 47 g (0,5 mols) de fenol en 750 mL d'aigua en un baló de
tres boques de 2 L equipat amb agitador, embut d'addició i termòmetre. S'afegeixen 23,5 g
(0,085 mols) de FeSO4 7 H2O que es dissol en la barreja, i el pH s'ajusta entre 5-6 amb H2SO4
diluït. S'afegeixen gota a gota 410 mL (4,0 mols) de peròxid d'hidrogen (H2O2) al 30% amb 
agitació durant 1 h (és important seguir aquest ordre en l'addició, ja que si fos el cas que l'H2O2
i l'H2SO4 es barregessin prèviament, podria tenir lloc una reacció violenta). Es genera calor i la
temperatura de la reacció es manté a 50-56ºC ajustant el temps d'addició i fent servir un bany
de gel si és necessari. Es continua agitant durant 2 h mentre la temperatura baixa gradualment
fins a arribar a l'ambiental. Es deixa tota la nit i s'aboca a l'aigüera amb un gran excés d'aigua.
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Compostos relacionats

Aquest procediment pot aplicar-se a molts fenols, incloent-hi els cresols, monocloro-
fenols i naftols. Pot ser necessària més aigua per dissoldre'ls. Per exemple, 0,5 mols de cresol
requereixen 2,5 L d'aigua.

3.5.9. ÈTERS

Els èters són, en general, compostos volàtils i fàcilment inflamables, i no són bioacu-
mulables en la major part dels casos. Els monoèters de cadena oberta, tant alifàtics com
aromàtics, són relativament no tòxics i només tenen la característica perillosa de la seva igni-
bilitat. Per això no són candidats a la destrucció al laboratori. Excepte el dietilèter (Et2O), no
són prou solubles en aigua per eliminar-los pel clavegueram. De totes maneres el Et2O no es
pot abocar al clavegueram a causa del seu baix punt d'ebullició (35ºC).

Molts èters poden formar peròxids en ser exposats a l'aire, i la seva destrucció es trac-
ta en un apartat diferenciat.

Alguns polièters macrocíclics (èters corona) són bastant tòxics i es poden destruir en pe-
tites quantitats amb Na2Cr2O7 en H2SO4.

Els epòxids són potents agents alquilants i molts són altament tòxics. Els grups epòxid
poden ser destruïts per hidròlisi alcalina.

Procediment de destrucció

Petites quantitats de Et2O poden evaporar-se en una vitrina si l'èter està lliure de però-
xids o conté un inhibidor, evitant la formació de barreges combustibles de vapor/aire, i man-
tenint-lo lluny de flames obertes o altres fonts d'inflamació. El Et2O pot ser també barrejat amb
almenys 10 volums de dissolvent amb un d'ebullició més elevat per incinerar-lo.

3.5.10. HALOÈTERS

El clorometilmetilèter (CMME, ClCH2OCH3) i el bis(clorometil)èter (BCME, ClCH2OCH2Cl)
són dos líquids volàtils incolors que tenen punts d'ebullició de 59ºC i 104ºC respectivament.
Poden provocar càncer en animals d'experimentació. El CMME pot ésser un cancerigen humà,
mentre que el BCME ho és. El CMME en general conté alguna quantitat de BCME, i per això
és necessari que les condicions emprades per degradar el CMME també degradin completa-
ment el BMCE. Aquests compostos s'utilitzen industrialment en síntesi orgànica i també poden
formar-se quan es barregen HCHO i HCl.

Principi  de la  destrucció

Tant el CMME com el BCME poden ser degradats per reacció amb una dissolució d'amo-
níac aquós (NH3), fenòxid de sodi i metòxid de sodi. L'eficàcia de la degradació és >> 99% en tots
els casos. La reacció amb el fenòxid de sodi i el metòxid de sodi produeix èters i clorur de sodi.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides de CMME i BCME

A. Dissoleu les quantitats sòlides en acetona fins que la concentració no excedeixi de
50 mg mL-1 i afegiu el mateix volum de dissolució de NH3 al 6%. Deixeu reaccionar durant 3 h,
analitzeu que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu amb H2SO4 de concentració 2 mol
L-1 i aboqueu la barreja a l'aigüera amb excés d'aigua.
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B. Dissoleu les quantitats sòlides en metanol fins que la concentració no excedeixi de
50 mg mL-1. Per cada 1 mL de dissolució, afegiu 3,5 mL de dissolució de fenòxid de sodi en
metanol (15% pes/volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui com-
pleta i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Dissoleu les quantitats sòlides en metanol fins que la concentració no excedeixi de
50 mg mL-1. Per cada 1 mL de dissolució, afegiu 1,5 mL de dissolució de metòxid de sodi en
metanol (8-9% pes/volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui com-
pleta i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de CMME i BCME en metanol, etanol, dimetilsulfòxid (DMSO), 
dimetilformamida (DMF) i acetona

A. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Afegiu
el mateix volum de dissolució de NH3 al 6%. Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la
destrucció sigui completa, neutralitzeu-la amb H2SO4 de concentració 2 mol L-1 i aboqueu-la a
l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Per cada
1 mL de dissolució, afegiu 3,5 mL de dissolució de fenòxid de sodi en metanol (15%
pes/volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui completa i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Per cada
1 mL de dissolució, afegiu 1,5 mL de dissolució de metòxid de sodi en metanol (8-9%
pes/volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui completa i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

És necessari anar amb cura ja que aquest procediment no es pot utilitzar en presència
d'aigua o de cloroform (reacció violenta).

Destrucció de CMME i BCME en pentà, hexà, heptà i ciclohexà

A. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Afegiu
un volum igual de dissolució de NH3 al 33% i agiteu la barreja amb un agitador mecànic durant
almenys 3 h. Analitzeu que la destrucció sigui completa, neutralitzeu-la amb H2SO4 de con-
centració 2 mol L-1 i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Per cada
1 mL de dissolució, afegiu 3,5 mL de dissolució de fenòxid de sodi en metanol (15% pes/
volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui completa i aboqueu-la
a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Per cada
1 mL de dissolució, afegiu 1,5 mL de dissolució de metòxid de sodi en metanol (8-9% pes/
volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui completa i aboqueu-la
a l'aigüera amb excés d'aigua. És necessari anar amb cura ja que aquest procediment no es
pot utilitzar en presència d'aigua o de cloroform (reacció violenta).

Compostos relacionats

Aquests mètodes de destrucció pot esperar-se que siguin aplicables a compostos de
fórmula general ROCH2Cl, però les comprovacions no s'han dut a terme. L'aplicació d'aquests
mètodes ha d'ésser corroborada abans d'emprendre un cicle rutinari.

3.5.11. AMINES AROMÀTIQUES PRIMÀRIES (PROCEDIMENT GENÈRIC)

Les amines alifàtiques i aromàtiques es fan servir principalment com a intermedis de
síntesi. Algunes amines terciàries, com ara la piridina i la trietilamina, es fan servir com a dis-
solvents o catalitzadors. No es poden barrejar amb residus àcids. 
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Les amines aromàtiques són compostos relativament tòxics i moltes tenen un efecte ad-
vers en l'hemoglobina.

Principi  de la  destrucció

Les amines aromàtiques primàries poden ser desaminades als seus corresponents arens,
que són menys tòxics, per diazoació seguida per reducció amb àcid hipofosforós (H3PO2).

ArNH2 + HNO2 + HCl ArN2Cl + 2H2O

ArN2Cl + H3PO2 + H2O ArH + H3PO3 + HCl + N2

El procediment següent utilitza molt més excés d'àcid nitrós i àcid hipofosforós que la
majoria de les preparacions de diazocompostos descrites en la bibliografia, ja que l'objectiu és
la desaminació completa, més que no pas la síntesi d'un producte pur amb alt rendiment.

Procediment de destrucció

En un baló de tres boques d'1 L de capacitat, equipat amb agitador, termòmetre i embut
d'addició, s'afegeixen 25 mL d'aigua, 75 mL d'HCl al 36% i 0,2 mols d'amina primària aromàti-
ca. La temperatura es manté entre -25ºC i 0ºC amb un bany de gel mentre 25 g (0,211 mols)
de nitrit sòdic (NaNO2) al 97% es dissolen en 35 mL d'aigua i s'afegeixen gota a gota a la dis-
solució de l'hidroclorur d'amina. Després que l'addició hagi finalitzat es manté l'agitació durant
30 minuts més. Mantenint la temperatura entre -5ºC i 0ºC, s'afegeixen 416 mL (4,0 mols)
d'H3PO2 al 50% (refredat prèviament a 0ºC) en 10-15 minuts. L'agitació es continua durant 1 h.
La barreja es manté a temperatura ambient durant 24 h i llavors s'extreu amb toluè (2 x 100 mL).
Els extractes orgànics del producte de desaminació s'eliminen com a residus amb els dissol-
vents no halogenats, i la fase aquosa s'aboca a l'aigüera amb un excés d'aigua.

3.5.12. AMINES AROMÀTIQUES

Les amines aromàtiques constitueixen un grup de productes químics àmpliament uti-
litzats en síntesi orgànica. Moltes han presentat efectes cancerígens en animals d'experi-
mentació, i d'algunes es pensa que són cancerígens humans. El 4-aminobifenil (4-ABP), la
benzidina (Bz) i la 2-naftilamina (2-NAP) són cancerígens humans i animals, i la 3,3'-di-
clorobenzidina (DCIB), la 3,3'-dimetoxibenzidina (DMoB), el bis(4-amino-3-clorofenil)metà
(MOCA), la 3,3'-dimetilbenzidina (DMB) i el 2,4-diaminotoluè (TOL) provoquen càncer en animals
d'experimentació. La diaminobenzidina (DAB) és sospitosa de provocar càncer en animals 
d'experimentació. La 3,3'-diclorobenzidina pot provocar càncer en éssers humans. En definiti-
va, la benzidina i els seus derivats són cancerígens.

Tots aquest compostos són sòlids cristal·lins i generalment són escassament solubles
en aigua freda, són més solubles en aigua calenta i són molt solubles en àcids i dissolvents
orgànics. Alguns s'utilitzen en la indústria química. S'utilitzen també en laboratoris i en investi-
gació mèdica, per exemple com a reactius de tenyit i analítics.

Principi  de la  destrucció

Les amines aromàtiques poden ser oxidades amb KMnO4 en H2SO4. Els productes de
la reacció no han estat identificats. Les amines aromàtiques també poden ser eliminades d'una
solució utilitzant peroxidasa de rave picant en presència d'H2O2. L'enzim catalitza l'oxidació de
l'amina aromàtica en un radical. Aquests radicals es difonen en la solució i polimeritzen. Els
polímers són insolubles i precipiten en la solució. Encara que la solució resultant no és mu-
tagènica, el polímer precipitat sí que ho és i per això el mètode només es recomana per al trac-
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tament de grans quantitats de solucions aquoses que continguin petites quantitats d'amines
aromàtiques. En tots els casos la destrucció és > 99%. Fa poc s'ha comprovat que els pro-
cediments abans comentats es poden aplicar a la diaminobenzidina. També s'ha trobat que
quantitats residuals d'H2O2 en el procediment de la peroxidasa de rave picant produeixen una
resposta mutagènica, i que la mutagenicitat pot ser eliminada per addició d'una solució d'àcid
ascòrbic (que redueix l'H2O2) a les barreges finals de reacció.

Els procediments que comporten diazoació per a la descomposició del diazo compost
han estat descrits en l'apartat anterior.

Procediments de destrucció

Destrucció d'amines aromàtiques sòlides i en dissolvents orgànics

Les dissolucions d'amines aromàtiques en dissolvents orgànics s'evaporen en sequedat
sota pressió reduïda. Les amines aromàtiques es dissolen com s'indica a continuació:

Es dissolen 9 mg de benzidina (Bz), 3,3'-diclorobenzidina (DCIB), 3,3'-dimetilbenzidina
(DMB), 3,3'-dimetoxibenzidina (DMoB), diaminobenzidina (DAB), 2-naftilamina (2-NAP) o 
2,4-diaminotoluè (TOL) en 10 mL d'HCl de concentració 0,1 mol L-1; es dissolen 2,5 mg de 
bis(4-amino-3-clorofenil)metà (MOCA) en 10 mg d'H2SO4 de concentració 1 mol L-1; es dissolen
2 mg de 4-aminobifenil (4-ABP) en 10 mL de AcOH (àcid acètic) glacial; s'afegeixen 2 mg de bar-
reges d'amines a 10 mL de AcOH glacial. Agiteu aquestes dissolucions fins que les amines
aromàtiques s'hagin dissolt completament, i aleshores per cada 10 mL de dissolució s'afegei-
xen 5 mL de KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1 i 5 mL d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1. Es
manté la barreja almenys 10 h, i s'analitza si la destrucció ha estat completa. Es decolora la bar-
reja per addició d'àcid ascòrbic, es neutralitza i s'aboca a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Destrucció d'amines aromàtiques en dissolució aquosa

Diluïu amb aigua, si és necessari, fins que la concentració de MOCA no excedeixi de
0,25 mg mL-1, la concentració de 4-ABP no excedeixi de 0,2 mg mL-1, i la concentració d'altres
amines no excedeixi de 0,9 mg ml-1. Per cada 10 mL de dissolució s'afegeixen 5 mL de dis-
solució de KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1 i 5 mL d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1. Es
manté la barreja en agitació almenys 10 h, i s'analitza si la destrucció ha estat completa. 
Es decolora la barreja per addició d'àcid ascòrbic, es neutralitza i s'aboca a l'aigüera amb un
excés d'aigua.

Destrucció d'amines aromàtiques que es troben en forma d'oli

Extraieu la dissolució oliosa amb HCl de concentració 0,1 mol L-1 fins que totes les
amines siguin eliminades (almenys es necessiten 2 mL d'HCl per cada mol d'amina). Per cada
10 mL de dissolució s'afegeixen 5 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1 i 5
mL d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1. Es manté la barreja almenys 10 h, i s'analitza si la des-
trucció ha estat completa. Es decolora la barreja per addició d'àcid ascòrbic, es neutralitza i
s'aboca a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Descontaminació de dissolucions aquoses que contenen amines aromàtiques

Aquest mètode es recomana per a totes les amines citades anteriorment, excepte la 
4-ABP i la 2-NAP, en què la destrucció s'ha trobat que és incompleta.

Ajusteu el pH de les dissolucions aquoses a 5-7 utilitzant l'àcid o la base adients i diluïu
fins que la concentració d'amines aromàtiques no excedeixi de 100 mg mL-1. Diluïu les dis-
solucions en metanol, etanol, dimetilsulfòxid o dimetilformamida amb dissolució d'acetat de
sodi (1 g L-1), fins que la concentració de dissolvent orgànic no excedeixi del 20%, i la con-
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centració d'amines aromàtiques no excedeixi de 100 mg mL-1. Per cada litre de dissolució
afegiu 3 mL de dissolució al 3% d'H2O2 i 300 unitats de peroxidasa de rave picant. Manteniu la
barreja durant almenys 3 h, i elimineu el precipitat per filtració o centrifugació. Per cada litre de
filtrat afegiu 100 mL de dissolució al 5% (pes/volum) d'àcid ascòrbic. Comproveu a la dissolu-
ció que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb un excés d'aigua. El residu
és mutagènic i cal que sigui tractat com a perillós. S'ha descrit que la posterior oxidació del
residu mitjançant KMnO4 en H2SO4 produeix residus no mutagènics. Filtreu la barreja de reac-
ció a través d'un filtre porós i submergiu aquest filtre en una barreja 1:1 (v/v) de dissolució de
KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1 i dissolució d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1.

Compostos relacionats

Els procediments descrits anteriorment són aplicables a altres amines aromàtiques,
però la validació completa és essencial en cada cas.

3.5.12.1. BROMUR D'ETIDI

El bromur d'etidi (C21H20N3Br) és un producte molt tòxic i un potent mutagen què es fa
servir principalment com a colorant fluorescent en investigació biológica. 

Principi  i  procediment de la  descontaminació:

Per descontaminar es fa servir el mètode d'absorció en Amberlite XAD-16, que és una
resina de bescanvi iònic.

Principi  de la  destrucció

El bromur d'etidi es degrada per l'acció del nitrit sòdic i de l'àcid hipofosforós. La reac-
ció dóna lloc al reemplaçament parcial de les amines primàries del bromur d'etidi per hidrogen.
Aquesta tècnica té una eficàcia > 99.75% i el producte obtingut és no mutagènic.

Procediment de la  destrucció

A 100 ml d'una solució aquosa de bromur d'etidi de concentració aproximada 0.5 mg/mL,
afegiu 20 ml d'una solució aquosa d'àcid hipofosforós (concentració 5% en pes) i 12 mL d'una
solució aquosa de nitrit sòdic (concentració 0.5 mol L-1). Barregeu durant 20 hores, neutralitzeu
amb bicarbonat sòdic, i aboqueu a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Nota: No es recomana fer servir l'hipoclorit sòdic per al tractament de les solucions 
de bromur d'etidi.

3.5.13. 2-METILAZIRIDINA

La 2-metilaziridina és un líquid volàtil (p. e. 66-67ºC) que ha estat descrit com a can-
cerigen en animals d'experimentació. És un irritant dels ulls, reacciona vigorosament amb ma-
terials oxidants i pot polimeritzar explosivament. S'utilitza industrialment com a intermedi
químic. És miscible amb aigua i soluble en etanol. Es denomina també 2-metilazaciclopropà.

Principi  de la  destrucció

La 2-metilaziridina es redueix amb aliatge de Ni-Al en dissolució d'hidròxid de potassi
(KOH) per donar una barreja d'isopropilamina i n-propilamina en relació 85:15. L'eficàcia de la
destrucció és > 99,6%.
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Procediment de destrucció

Disposeu la 2-metilaziridina ( 50 mL, 40,4 mg) en 10 mL de dissolució de KOH de con-
centració 1 mol L-1 i afegiu 0,5 d'aliatge de Ni-Al (si la reacció es fa a major escala, afegiu l'ali-
atge en porcions per evitar l'excessiva formació d'escuma). Agiteu la barreja de reacció durant
18 h, i llavors filtreu a través de Celite. Comproveu al filtrat que la destrucció hagi estat com-
pleta, neutralitzeu i aboqueu a l'aigüera amb excés d'aigua. Deixeu que el Ni emprat s'assequi
durant 24 h en una safata metàl·lica (lluny de la presència de dissolvents inflamables) i con-
sidereu-lo com a residu sòlid.

Compostos relacionats

El procediment ha de ser aplicable en general a la destrucció d'altres aziridines, però això
cal ratificar-ho acuradament per assegurar-se que els compostos són completament degradats.

3.5.14. AZIDES

L'azida de sodi (NaN3) (un conservant habitual als laboratoris clínics i un reactiu usual
en el treball sintètic) es pot descompondre (Tdescomposició= 300ºC) explosivament en escalfar-la,
i pot formar azides altament explosives i molt sensibles als cops quan es posen en contacte
amb metalls pesants. Per aquest motiu les dissolucions d'azida de sodi mai no poden abocar-
se a l'aigüera. L'azida de sodi és també extremadament tòxica i un poderós agent mutagènic.
El tractament amb àcids dóna lloc a l'àcid hidrazoic (HN3), que és explosiu, volàtil (p. e. 37ºC),
tòxic i cal que mai no sigui aïllat. Les dissolucions d'àcid hidrazoic en aigua, benzè o cloroform
són bastant estables.

Les azides orgàniques varien molt en estabilitat, però està descrit que un nombre ele-
vat d'aquestes es descompon explosivament amb la calor i els cops. Cal que siguin trans-
portades molt acuradament i que romanguin allunyades de compostos oxidants.

Principi  de la  destrucció

L'azida de sodi pot ser descomposta oxidativament per reacció amb nitrat amònic de ceri
(IV) o per reacció amb àcid nitrós (HNO2). La darrera reacció genera òxids de nitrogen tòxics.

2NaN3 + 2HNO2 3N2 + 2NO + 2NaOH

Les azides orgàniques (per exemple la fenilazida, PhN3) poden ser reduïdes a les seves
corresponents amines amb estany en àcid clorhídric (HCl) o amb clorur d'estany (II) en metanol.

Procediments de destrucció

A. Per cada gram de NaN3, dissoleu 9 g de nitrat amònic de ceri (IV) en 170 mL d'aigua.
Refredeu la dissolució de nitrat amònic cèric en un bany de gel i agiteu. Dissoleu l'azida de sodi
en aigua i afegiu-la en porcions a la solució anterior. Quan l'addició sigui completa la barreja
de reacció encara serà de color taronja, i afegint una petita quantitat de nitrat amònic cèric es
provocarà que la reacció perdi coloració. Agiteu la barreja de reacció durant 1 h i aboqueu-la
a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Dissoleu NaN3 (5 g) en com a mínim 100 mL d'aigua. Agiteu la barreja de reacció i
afegiu 7,5 g de nitrit de sodi dissolt a 38 mL d'aigua. Afegiu a poc a poc àcid sulfúric diluït
(H2SO4 al 20%) fins que la barreja de reacció sigui àcida. Quan no es formin més òxids de ni-
trogen, comproveu la barreja de reacció amb paper de iode-midó. Si el paper es torna blau in-
dica la presència d'excés d'àcid nitrós, i la dissolució s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua. Si
el paper no es torna blau, afegiu més nitrit de sodi.
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total emprada sigui inferior a la indicada en l’apèndix d’aquest reglament o bé quan l’activitat
específica sigui inferior a 74 Bq/g. Aquests valors, per sota dels quals una instal·lació no està
sotmesa al control regulador propi de les instal·lacions radioactives, constitueixen els denomi-
nats nivells d’exempció. Aquests nivells són modificats lleugerament en l’apèndix V del
“Reglament sobre Protecció Sanitària contra Radiacions Ionitzants” (Reial Decret 53/1992), on
en l’apartat 3a s’indiquen els nivells d’exempció referits a l’activitat total, mentre que en l’a-
partat 3b s’indiquen els referits a l’activitat específica (de 100 Bq/g, llevat de les substàncies
naturals sòlides, a les quals s’aplica un valor de 500 Bq/g). Tots aquests valors responen con-
cretament a la pregunta de quan una determinada pràctica s’ha de sotmetre al control regulador,
de manera que només cal verificar si se superen o no els nivells d’exempció. A més, tal com
és lògic, quan una pràctica n’està exempta, també n’està exempta la gestió dels residus que
ha generat (sempre que també es garanteixi que en el decurs d’aquesta gestió tampoc se su-
peraran els nivells d’exempció). Per contra, quan una determinada pràctica està sotmesa al
control regulador, aquest és extensiu als residus que genera i perquè aquests residus puguin
sortir del control regulador s’ha de seguir una de les dues vies següents:

• Una autorització administrativa expressa, concedida per l’Organisme Regulador, tal 
com preveu l’article 56 de l’esmentat “Reglament sobre protecció sanitària contra 
radiacions ionitzants”.

• Un procés de desclassificació. Quan els residus tenen una activitat o una activitat 
específica inferior a determinats nivells de desclassificació, deixen de rebre la 
consideració de radioactius i poden passar a gestionar-se com a convencionals.

Per tal de poder desenvolupar a nivell reglamentari el procés de desclassificació, resul-
ta imprescindible revisar la definició de residu radioactiu que es dóna a la Llei 25/1964. Amb
aquesta finalitat, en la disposició addicional cinquena de la Llei d’ordenació del sistema elèc-
tric nacional (Llei 40/1994) es modifica la definició de residu radioactiu, tot indicant que: “residu
radioactiu és qualsevol material o producte de rebuig per al qual no es tingui previst cap ús,
que contingui o estigui contaminat amb radionúclids amb concentracions o nivells d’activitat su-
periors als establerts pel Ministeri d’Indústria i Energia previ informe del Consell de Seguretat
Nuclear”. Queda pendent, doncs, concretar aquests valors per tal de poder sistematitzar el
procés de desclassificació.

5.4.  RISCOS I  NORMES DE PREVENCIÓ I  PROTECCIÓ 
PER ALS GENERADORS DE RESIDUS 

Aquest apartat fa referència fonamentalment als manipuladors de material radioactiu no
encapsulat, que dins de l’àmbit de la recerca constitueix el col·lectiu que genera més volum de
residus radioactius. També es fan unes breus indicacions sobre els residus procedents de la
utilització de material radioactiu encapsulat. 

5.4.1. VIES DE RECEPCIÓ DE DOSI

En el decurs de les manipulacions del material radioactiu, inclosa la gestió del residu,
es tracta d'aconseguir que la dosi rebuda per la població, en el seu conjunt, resulti tan baixa
com raonablement sigui possible. Fonamentalment, aquestes mesures incideixen en la dosi
que pot rebre el personal professional exposat que treballa a la instal·lació a més d'incidir en
la dosi que podria rebre el personal extern a la instal·lació a conseqüència d'una mala gestió
dels residus generats. Les normes a seguir per a una prevenció de riscos adequada es fona-
menten en el coneixement de les diverses vies a través de les quals es pot rebre dosi:
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a)  Per irradiació externa, que es pot presentar amb la utilització de material radioactiu
tant de tipus encapsulat com de tipus no encapsulat. Es tracta de la dosi que es rep a conse-
qüència de la radiació procedent d'un material radioactiu amb què no es té contacte directe.
Dins d'aquest context, els tipus de radiació poden ser:

• Radiació beta. Es tracta d'una radiació de naturalesa corpuscular que presenta un 
abast que depèn de l'energia màxima amb què és emesa (Eßmax). Per apantallar-
la s'utilitzen materials de número atòmic baix per tal de minimitzar la producció de 
la radiació de frenat. Amb aquesta finalitat se solen emprar plaques de metacrilat. 
El seu abast màssic (abast lineal x densitat del material a través del qual es propa-
ga) ve donat per la següent expressió de tipus semiempíric:

Abast màssic màxim (g/cm2) = 0.412 En
ßmax

on Eßmax està en MeV. L'expressió és vàlida dins del domini 0.01MeV<Eßmax<3 MeV.

n ve donada per n = 1.265 - 0.0954 ln Eßmax

Per a un apantallament correcte dels residus marcats amb emissors beta purs (que no
presenten altres tipus de radiació) n'hi ha prou d'intercalar una placa de metacrilat de gruix 
no inferior a l'esmentat abast màxim. En cas que a més es presenti l'emissió de radiació
gamma, s'haurà de tenir present l'apantallament necessari per a aquest segon tipus de ra-
diació. Els residus marcats amb emissors beta purs, de poca energia, com són 3H, 14C, 35S...
no requereixen cap apantallament per fer front al risc d'irradiació, ja que tant la mateixa au-
toabsorció de la radiació en el material contaminat com el gruix de plàstic del seu contenidor o
de la bossa on està disposat el residu apantallen la totalitat de la radiació. En canvi, als residus
marcats amb emissors beta purs d'alta energia, com són 32P, 90Sr/90Y..., se'ls ha d'aplicar un
apantallament de l'ordre d'1 gm/cm2. Amb aquesta finalitat se sol emprar una pantalla de
metacrilat d'1 cm de gruix. A més, quan l'activitat és superior a uns 200 MBq, a continuació del
metacrilat s'ha de posar una làmina de plom d'1 mm, per tal d'apantallar la feble radiació 
de frenat produïda per les partícules β que interactuen amb el metacrilat.

• Radiació gamma, que es tracta d'una radiació de naturalesa electromagnètica. El gruix
de blindatge necessari depèn de: 

• El número atòmic del material emprat com a pantalla. En augmentar el número 
atòmic augmenta la capacitat d'apantallament. És per això que el plom és un dels 
materials més emprats.

• L'energia dels fotons (els d'energia més alta tenen una capacitat de penetració 
major).

• El grau d'atenuació que es necessita aconseguir, el qual depèn de l'activitat de la 
font i de la distància entre la font i la zona que es vol protegir.

El residus contaminats amb radionúclids emissors gamma s'han d'apantallar a fi d'acon-
seguir que la taxa de dosi equivalent dins del magatzem de residus radioactius no superi els
2.5 µSv/h. A més, a les dependències annexes externes a la instal·lació, si el factor d'ocupació
és inferior a 0.5, n'hi haurà prou de garantir que la taxa de dosi equivalent no superi els 0.5
µSv/h. El cas més usual és el 125I, que emet fotons de molt baixa energia, raó per la qual per
al seu apantallament és suficient una xapa de plom d'1 mm de gruix.

Com a aplicació pràctica, per als traçadors més usuals en format no encapsulat resulta:

3H: Emissor beta pur (no emet fotons), amb Eßmax = 0.018 MeV. El mateix contenidor
actua com a pantalla de la radiació, de manera que no necessita cap pantalla addicional.
T1/2=12.3 anys.
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14C: Emissor beta pur, amb Eßmax = 0.156 MeV. Per a l'apantallament s'aplica el mateix
criteri que per al 3H. T1/2 = 5730 anys.

32P: Emissor beta pur, amb Eßmax = 1.71 MeV; on de l'expressió indicada anteriorment
resulta un abast màssic màxim de 0.79 g/cm2. Així doncs, una pantalla de metacrilat d'1 cm de
gruix és suficient per apantallar la totalitat del les partícules beta. A més, cal recordar que quan
la font té una activitat superior a 200 MBq a continuació del metacrilat s'ha de posar una làmi-
na de plom d'1 mm. T1/2 = 14.3 dies. 

33P: Emissor beta pur, amb Eßmax = 188 keV. Per a l'apantallament s'aplica el mateix cri-
teri que per al 3H. T1/2 = 25.4 dies.

35S: Emissor beta pur, amb Eßmax = 0.167 MeV. Per a l'apantallament s'aplica el mateix
criteri que per al 3H. T1/2 = 87 dies.

45Ca: Emissor beta pràcticament pur. Eßmax = 0.26 MeV. (100 %). La seva radiació s'atu-
ra amb una pantalla de 2 mm de gruix, formada per material de número atòmic baix (normal-
ment el mateix contenidor).T1/2 = 163 dies. 

125I: Per a captura electrònica, resulta un nucli de 125Te en estat excitat, i pot emetre un
fotó de 35 keV. Aquesta radiació s'apantalla amb plom i el gruix necessari es determina a par-
tir de:

Gruix (mm) = 0.11 log10 (I0/I)

on I0 /I és el quocient entre la taxa de dosi equivalent (I0) abans de la pantalla de plom
i la taxa de dosi equivalent (I) després de la pantalla de plom. T1/2 = 60.1 dies.

b) Per contaminació externa de la persona: en aquest cas s'ha de procedir de forma im-
mediata a la seva descontaminació, procurant que no s'escampi i, a més, que no passi a oca-
sionar una contaminació interna. Per a la descontaminació cutània s'utilitza aigua tèbia i sabó,
tot fregant suaument i evitant que es dispersi la contaminació. Amb un monitor de contaminació
es controlen tant l'abast de la contaminació com els resultats obtinguts en el decurs del procés
de descontaminació.

c) Per contaminació interna: fonamentalment es pot rebre per una de les tres vies
següents:

• inhalació
• ingesta
• ferides

5.4.2. CRITERIS DE PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

En aquest apartat s'exposen les mesures fonamentals de protecció radiològica per fer
front a cadascuna de les tres vies de recepció de dosi que ja s'han indicat.

a) Davant de la irradiació externa, cal conjugar adequadament els tres paràmetres
següents:

• Temps: en cas de romandre en una dependència on la taxa de dosi sigui constant 
amb el temps, la dosi total rebuda resulta proporcional al temps de permanència al 
seu interior.

• Distància: en cas de no tenir present el procés d'absorció de la radiació procedent 
d'una font, la taxa de dosi mesurada a una determinada distància de la font resulta 
inversament proporcional al quadrat d'aquesta distància. Aquesta relació és certa 
quan les dimensions de la font són inferiors a la distància de la font en què es 
mesura la taxa de dosi, que rep la consideració de font puntual. Això vol dir que 
quan incrementem en un factor dos la distancia a què ens trobem de la font, la taxa
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de dosi disminueix un factor quatre. Per al cas de la radiació gamma i en absència 
de blindatge, és una bona aproximació no tenir present l'absorció produïda per 
l'aire. En canvi, per a la radiació beta i per a distàncies superiors a 1/10 de l'abast 
màxim, en allunyar-nos de la font la taxa de dosi decreix més ràpidament que en 
funció de l'invers del quadrat de la distància, fins a no donar cap taxa de dosi a dis-
tàncies superiors a l'esmentat abast màxim.

• Blindatge: és el material que s'intercala entre la font emissora de radiació i la zona 
que es vol protegir d'aquesta radiació. La forma més eficaç d'aplicar els blindatges 
és posant-los al més a prop possible de la font de radiació. Per apantallar la radiació 
gamma, ja s'ha indicat la influència dels tres paràmetres més significatius: número 
atòmic del material del blindatge, energia dels fotons a apantallar i factor d'ate-
nuació requerit. Per apantallar la radiació beta, s'ha de seguir la consigna d'aplicar 
un apantallament amb un gruix superior a l'abast màxim de la radiació beta que 
emet la font.

b) Davant de la contaminació externa és necessària una assignació i una utilització cor-
rectes del vestuari de protecció, tot seguint les indicacions següents:

• En la manipulació tant de material radioactiu no encapsulat com dels residus que 
genera, cal emprar sempre guants, bata i ulleres de seguretat. En funció del risc de 
contaminació, podria fer falta una granota integral, també amb cobertura per al cap 
i per als peus.

• El cabell llarg s'ha de portar recollit.
• Els guants s'han de treure de manera que un cop tret el d'una mà, amb aquesta no 

es toqui la cara externa del guant de l'altra mà.
• Abans de sortir de la zona de treball, amb un monitor de contaminació s'ha de con-

trolar la possible contaminació del vestuari emprat.
• Amb els guants posats està totalment prohibit sortir de la zona de manipulació de 

material radioactiu. A més està prohibit tocar amb els guants objectes que normal-
ment es manipulen sense guants: panys de les portes, monitors de contaminació..., 
tampoc es pot despenjar el telèfon. Lògicament, amb els guants posats tampoc es 
tocaran altres parts del vestuari ni del cos (la cara, el cabell...).

Una contaminació personal sol indicar una utilització inadequada del vestuari de pro-
tecció o bé una mala senyalització de les zones amb material potencialment contaminat. 

c) Davant de la contaminació interna, per a cadascuna de les tres vies d'incorporació de
material radioactiu cal adoptar les mesures de protecció i prevenció següents:

• Per evitar la incorporació per inhalació: quan es presenti el risc de contaminació de 
l'aire, ja sigui per evaporació o per resuspensió d'aerosols, les manipulacions en at-
mosfera oberta del material marcat s'han de portar a terme dins d'una vitrina de 
gasos dotada amb el sistema d'extracció i/o filtració corresponent. Aquest risc es pot 
presentar en el decurs del condicionament dels residus, fonamentalment en la fase 
de segregació dels líquids i els sòlids. Únicament en el casos en què per la mida del 
residu no sigui possible emprar una vitrina, el personal afectat haurà d'emprar un 
equip de protecció respiratòria, tot evitant la presència de terceres persones.

• Per evitar la incorporació per ingesta: cal seguir la norma de prohibir menjar, beure, 
fumar i qualsevol altre tipus d'activitat que pugui facilitar la ingesta dels contaminants.
Un cas flagrant de mala pràctica seria xuclar amb la boca les pipetes i altres estris.

• En cas de ferides, a conseqüència d'un accident treballant amb material radioactiu 
no encapsulat, cal netejar amb aigua abundant la zona afectada i fer el control de 
contaminació externa corresponent. En cas de tenir una ferida o de patir una malal-
tia cutània que pugui dificultar una eventual descontaminació, no es pot treballar 
amb material radioactiu en format no encapsulat.
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5.5.  GESTIÓ EN ORIGEN DELS RESIDUS RADIOACTIUS.  VIES
DE DESCLASSIFICACIÓ

Els residus radioactius generats amb la utilització de material no encapsulat s'han de
segregar en funció del seu estat físic, ja sigui líquid o sòlid. Aquesta segregació la porta a
terme en origen el mateix generador del residu. Els residus líquids provenen tant de la solubi-
lització de mostres biològiques i químiques com dels líquids de rentatge i de descontaminació.
Pel que fa als residus sòlids, estan formats per material de laboratori contaminat considerat de
rebuig (vials, puntes de pipetes, guants, paper absorbent...) i cadàvers d'animals de laboratori
contaminats amb traçadors radioactius. Quan s'utilitza material encapsulat, els únics residus a
gestionar són les mateixes fonts, quan resulten obsoletes, i es tracta de residus radioactius en
format sòlid.

Per a una gestió adequada dels residus radioactius, a més de classificar-los en funció
de la forma física, cal tenir en compte els aspectes següents:

• Forma química, tenint present tant la toxicitat química com la solubilitat a fi d'ava-
luar la viabilitat de les pràctiques de desclassificació i abocament amb dilució.

• Càrrega biològica, per tal de conèixer els possibles riscos biològics.
• Radionúclid contaminant i la seva activitat. És fonamental que els residus líquids 

marcats amb 3H i 14C no es barregin amb la resta de residus líquids.

Una classificació i una segregació adequades en origen és la base per poder imple-
mentar una correcta gestió dels residus radioactius que es generen a la instal·lació, ja que fa-
cilita l'optimització de la seva gestió a la vegada que possibilita la desclassificació en els casos
en què sigui aplicable.

5.5.1. GESTIÓ DELS RESIDUS LÍQUIDS

En funció del procés de condicionament que s'ha de seguir, cal diferenciar dos casos:

a) Residus líquids de tipus aquós: s'efectua una segregació en origen. Dins del procés
de segregació, els residus líquids es guarden de forma que no es barregin els residus aquosos
marcats amb diferents radionúclids.

b) Residus líquids de tipus orgànic (olis, dissolvents...): no es poden barrejar amb els
residus de tipus aquós.

En funció de l'activitat específica i del seu període de semidesintegració, els residus ra-
dioactius es podran retirar per via convencional, i es desclassificaran, o bé s'hauran de retirar a
través d'ENRESA, amb el tractament corresponent com a residu radioactiu. La decisió de la via
de gestió a seguir s'adopta en funció del que es disposi en el condicionat tècnic de l'autorització
de la instal·lació radioactiva. Dins d'aquest context se sol requerir que l'abocament no pugui
comportar una superació dels límits d'incorporació anual per ingesta per als membres del públic.

5.5.1.1. LÍQUIDS AQUOSOS 

La seva via d'eliminació està condicionada fonamentalment per l'activitat específica. És
per això que es classifiquen en:

a) D'activitat específica baixa. Es consideren dins d'aquest grup les activitats especí-
fiques que, multiplicades pel consum diari d'aigua d'una persona (3 litres/dia aproximadament)
i multiplicat el resultat pel nombre de dies que té l'any, donen valors de l'activitat inferiors als
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límits anuals d'incorporació d'activitat per ingesta (LIAp) establerts per als membres del públic.
En base a aquest criteri, es consideraran de baixa activitat específica quan la seva activitat per
unitat de volum no superi el límit d'activitat específica (LAE), donat per LAE=LIAp(Bq)/106(mL).

Atès que cada radionúclid té un LIAp específic, tindrà també un LAE específic. Per als
radionúclids més habituals dins de l'àmbit de la recerca amb material no encapsulat, resulta:

Radionúcl. Límit activ. específ. (LAE) Radionúcl. Límit activ. específ. (LAE)

3H 274 Bq/mL 33P 18 Bq/mL

14C 8.2 Bq/mL 35S 18 Bq/mL

22Na 1.8 Bq/mL 45Ca 5.5 Bq/mL

32P 1.8 Bq/mL 125I 0.09 Bq/mL

Es tracta d'una limitació de tipus conservador, ja que l'aigua d'abocament no és empra-
da directament per beure i, a més, sempre hi ha un important factor de dilució.

En cas que l'activitat específica del residu (AE) superi el valor del LAE en no més d'un
factor 10 ( LAE < AE < 10· LAE ), el residu també es considera de baixa activitat específica si
en el transcurs del seu abocament es garanteix un factor de dilució superior a 100.

En tots aquests casos la via de gestió serà mitjançant l'abocament controlat a traves
d'un abocador emplaçat dins de la instal·lació. Prèviament cal determinar l'activitat específica
en cadascun dels contenidors un cop estiguin plens. Amb aquesta finalitat, cal prendre una
alíquota del contenidor i determinar l'activitat específica del residu. Cal documentar tant el
procés de determinació de l'activitat com les dates d'abocament, el volum, el radionúclid conta-
minant i l'activitat específica.

A més del condicionat de tipus dosimètric, per procedir a l'abocament al desguàs s'han
de complir els criteris següents:

• El líquid abocat marcat amb material radioactiu ha de ser soluble o bé fàcilment dis-
persable en l'aigua.

• Els residus s'han d'arrossegar amb un bon corrent d'aigua.

b) D'activitat específica mitjana. Aquest grup està format pels residus líquids en format
aquós que presenten una activitat específica superior a la indicada en el paràgraf anterior. El
procés a seguir, a més de dependre del valor de l'activitat específica, també està condicionat
pel període de semidesintegració (T1/2 ) del radionúclid contaminant. Amb aquesta finalitat es
determina el quocient entre el límit d'activitat específica (LAE) ja definit i l'activitat específica
del residu, de la qual cosa resulta el denominat factor de decreixement (FD) de l'activitat:

FD = LAE / activ. espec. actual

Tot seguit, s'indica el temps necessari, expressat en nombre de períodes de semidesin-
tegració (Nº de T1/2), per aconseguir el valor d'FD:

FD Nº de T1/2 FD Nº de T1/2

1 0 3.0 x 10-2 5

0.5 1 7.8 x 10-3 7

0.25 2 9.7 x 10-4 10

0.125 3 3.0 x 10-5 15

0.0625 4 9.5 x 10-7 20

on FD = 2-(Nº de T1/2) o el que és el mateix Nº de T1/2 = - ln (FD)/ ln 2
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Per exemple, si es té un contenidor de 25 L amb una solució aquosa marcada amb 32P
del qual s'ha pres una alíquota de 2 mL –l'activitat de la qual s'ha mesurat i dóna un resultat
de 150.000 dpm–, per determinar-ne la via de gestió, en primer lloc s'ha de comparar l'activi-
tat específica amb el LAE corresponent. L'activitat específica ve donada per:

[150.000 dpm x (1 Bq / 60 dpm)] / 2 mL = 1250 Bq/mL

i atès que el LAE per al 32P és de 1.8 Bq/mL, resulta un FD de 1.44 x 10-3, i, per tant, el
nombre de períodes de semidesintegració (Nº de T1/2) que caldrà esperar perquè l'activitat es-
pecífica del residu no superi el valor del LAE ve donat per nre. de T1/2 = - ln (1.44 x 10-3 )/ ln 
2 = 9.4. Com que per al 32P el T1/2 = 14.3 dies, resulta, doncs, un temps d'espera de pràctica-
ment 5 mesos. Durant aquest temps, se l'ha de tenir guardat al magatzem de residus radioac-
tius per a continuació fer-ne l'abocament controlat, tot garantint que la seva activitat específica
és inferior al LAE.

Com a criteri general, en cas que el temps de decreixement sigui inferior a 3 anys, un
cop transcorregut, el residu es podrà gestionar com a residu aquós de baixa activitat específi-
ca. En cas que el temps requerit superi els 3 anys, aquests residus s'hauran de gestionar a
través d'ENRESA: caldrà emplenar el full descriptiu de residus corresponent, el qual s'haurà
d'enviar a ENRESA conjuntament amb la sol·licitud de retirada.

5.5.1.2. LÍQUIDS ORGÀNICS

a) Biodegradables de baixa toxicitat: s'han de sotmetre al mateix tractament que els
aquosos; cal tenir en compte, doncs, tant l'activitat específica com el període de semidesinte-
gració. Sol ser pràctic diferenciar-los en dos grups:

• T1/2 < 100 dies. Es pren una alíquota i se'n determina l'activitat específica, a la ve-
gada que es determina el temps que haurà d'estar al magatzem de residus radioac-
tius, per tal que l'activitat decreixi per sota del LAE. Passat aquest temps es pro-
cedeix a l'abocament del residu. 

• T1/2 > 100 dies. Es pren també una alíquota i es determina l'activitat específica i, en 
conseqüència, el temps de decreixement perquè l'activitat específica sigui inferior al 
LAE. Quan aquest temps sigui superior a 3 anys es gestionarà a través d'ENRESA, 
mentre que en cas contrari s'aplicarà el temps necessari de decreixement per, a 
continuació, procedir al seu abocament.

b) Tòxics o no biodegradables, dins dels qual es poden diferenciar dos casos:

• Si es tracta de residus amb activitat específica petita o bé amb períodes de semi-
desintegració prou curts per a garantir que amb temps d'espera inferiors a 1 any no 
se supera el LAE, s'emmagatzemaran fins a garantir que es pot aplicar la desclas-
sificació corresponent com a radioactiu; llavors s'ha de passar a gestionar-los tenint 
en compte els possibles riscos com a residu químic i com a residu biològic. L'emma-
gatzematge es farà al magatzem de residus radioactius fins que finalitzi el procés 
de decreixement i, arribat aquest moment, es podrà procedir a la desclassificació 
com a residu radioactiu.

• Si, per contra, es tracta de residus que per desclassificar-los requeririen temps de 
decreixement de més d'1 any, seran gestionats a través d'ENRESA i es guardaran 
al magatzem de residus radioactius fins que es retirin.

En totes les operacions de condicionament de residus líquids s'han d'adoptar les
mesures de seguretat bàsiques per no contaminar la zona. En cas que hi hagi un vessament
immediatament es netejarà i es descontaminarà.

M A N U A L D E  G E S T I Ó  D E L S  R E S I D U S  E S P E C I A L S  D E  L A U N I V E R S I TAT D E  B A R C E L O N A112



Mentre no s'estiguin emprant, els contenidors a mig emplenar hauran de romandre tan-
cats, per tal d'evitar la possible contaminació ambiental que pot comportar la volatilitat del
residu. Aquesta consideració és fonamental en el cas dels residus amb presència de dissol-
vents orgànics.

5.5.2. GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS

Tal com ja s'ha indicat, en l'article 56 del “Reglament sobre protecció sanitària contra ra-
diacions ionitzants” (Reial Decret 53/1992, BOE de 12 de febrer de 1992), s'especifica que tota
evacuació de residus radioactius al medi ambient requereix una autorització administrativa ex-
pressa i s'ha d'efectuar en les condicions que es detallin en l'esmentada autorització.
Alternativament, l'abocament del residu es podria també portar a terme mitjançant un procés
previ de desclassificació. De forma pràctica, en aquest apartat s'indica una via de desclassifi-
cació, que el titular de la instal·lació ha d'incloure en el reglament de funcionament de la seva
pròpia instal·lació i que ha de ser aprovat per l'Organisme Regulador. En base al que preveu
la Directiva 96/29/ EURATOM (DOCE L de 29 de juliol de 1996), cal suposar que en el futur no
caldrà que el titular proposi nivells de desclassificació, ja que aquests ja els haurà establert
l'autoritat competent. Dins de la directiva esmentada s'indiquen valors d'exempció per a cada
radionúclid, que es basen en una limitació o bé de l'activitat específica o bé de l'activitat glob-
al. A més, en l'article I defineixen els nivells de desclassificació com: "els valors establerts per
les autoritats nacionals competents, en termes de concentracions d'activitat i/o activitat total, a
les quals o per dessota de les quals les substàncies radioactives o els materials que contenen
substàncies radioactives procedents de qualsevol pràctica sotmesa al règim de declaració o
d'autorització poden quedar exemptes dels requisits de la present Directiva".

En la taula que segueix, per als radionúclids més usuals en l'àmbit de la recerca amb
material no encapsualt, s'indiquen els valors d'exempció detallats en la directiva, a més dels
corresponents nivells de desclassificació donats per l'Agència Internacional de l'Energia
Atòmica (OIEA):

Radionúclid Exempció Directiva 96/29 Desclassificació (*)

Activ. global Activ. específica

3H 109 Bq 106 Bq/g 3·103 Bq/g

14C 107 Bq 104 Bq/g 3·102 Bq/g

22Na 106 Bq 10 Bq/g 3·10-1 Bq/g

32P 105 Bq 103 Bq/g 3·102 Bq/g

35S 108 Bq 105 Bq/g 3·103 Bq/g

45Ca 107 Bq 104 Bq/g 3·103 Bq/g

125I 106 Bq 103 Bq/g 3·10 Bq/g

(*) En la quarta columna s'indiquen els nivells de desclassificació incondicional donats per la OIEA en el seu document
"Recomended clearance levels for radionuclides in solid materials", desembre de 1993.

A l'espera de valors de desclassificació donats per la legislació, és una bona pràctica
adoptar 1/10 del valors donats per l'OIEA, ja que es tracta de valors per a una desclassificació
incondicional. Amb aquesta finalitat, l'OIEA, en la seva Guia de seguretat 89 (Principles for the
Exemption of Radiation Sources and Practices from Regulatory Control) imposa dues restric-
cions de tipus dosimètric:
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a) Que la dosi individual màxima originada per la pràctica de la desclassificació sigui de
tipus trivial, no superant els 10 µSv/any.

b) Que la dosi col·lectiva originada per aquesta pràctica no comporti una dosi compro-
mesa col·lectiva superior a 1 Sv x persona. 

A més, els valors de desclassificació aplicats han d'estar en harmonia amb els nivells
d'exempció detallats en la legislació vigent. Dins d'aquest context, en el “Reglament sobre pro-
tecció sanitària contra radiacions ionitzants”, com a nivell d'exempció s'indica una activitat es-
pecífica de 100 Bq/g. Així doncs, cal que els llindars d'activitat específica adoptats per a la
desclassificació no superin els 100 Bq/g, ja que en cas contrari a continuació de la desclassi-
ficació, pel fet de superar el llindar d'exempció, s'haurien de tornar a sotmetre al control regu-
lador.

En la taula que hi ha a continuació, per als residus sòlids marcats amb els radionúclids
més habituals s'indica el corresponent llindar de desclassificació, havent tingut present les di-
verses limitacions a dalt exposades

Radionúclid Desclassificació Radionúclid Desclassificació (*)

3H 100 Bq/g 35S 100 Bq/g
14C 30 Bq/g 45Ca 100 Bq/g
22Na 0.03 Bq/g 125I 3 Bq/g
32P 30 Bq/g

Igual que per als residus líquids, el temps de decreixement per als residus radioactius
sòlids es determina a partir del l'activitat específica inicial i del període de semidesintegració
del radionúclid contaminant. En funció del temps necessari perquè l'activitat específica sigui in-
ferior als valors de desclassificació, es poden diferenciar dos supòsits:

a) Quan el temps d'espera sigui inferior a 3 anys: es procedeix a emmagatzemar el
residu fins que l'activitat sigui inferior al nivell de desclassificació. Durant aquest emmagatze-
matge, els residus es guarden dins de les bosses corresponents, cadascuna de les quals ha
de disposar d'una etiqueta que indiqui: 

• radionúclid contaminant
• activitat específica i data a què està referida
• data en què està prevista la seva gestió com a residu convencional 
• identificació del generador del residu. 

Quan es pugui desclassificar, es treurà del magatzem de residus radioactius i es verifi-
carà que: 

• la taxa de comptes bruts mesurada en contacte, amb un monitor de contaminació 
adequat, no supera el doble de la taxa de comptes deguts a la font natural 

• no hi hagi cap indicació fent referència a la seva anterior condició de material ra-
dioactiu.

a) Quan el temps d'espera sigui superior a 3 anys: el residu s'haurà de condicionar
segons els criteris d'acceptació d'ENRESA, a la qual cal enviar tant la fulla descriptiva del
residu com la corresponent sol·licitud de retirada. Aquest grup està fonamentalment format per
residus marcats amb radionúclid de període de semidesintegració llarg (3H, 14C...) i amb activi-
tats específiques superiors als nivells de desclassificació.
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Els residus biològics i especialment els cadàvers d'animals, marcats amb material ra-
dioactiu, atès el seu caràcter putrescible, constitueixen un cas particular i s'han de guardar a
l'interior d'un congelador.

5.5.3. CRITERIS GENERALS DE GESTIÓ DELS RESIDUS RADIOACTIUS

A més dels criteris específics detallats en l'apartat anterior, cal tenir presents els criteris
de tipus general següents:

• Es treballarà de forma que es minimitzi la quantitat de residus generats. Aquesta 
minimització comença ja en la fase de disseny de l'experiment.

• Quan sigui possible, es procedirà a descontaminar els residus sòlids. Atès que la 
pràctica totalitat del material de plàstic és descontaminable, els residus sòlids radio-
actius estaran fonamentalment formats per cadàvers d'animals marcats i també per 
alguns sòlids absorbents impregnats amb líquid radioactiu.

• El generador del residu l'ha de condicionar. Aquesta feina no es pot postposar, ja 
que, a més d'anar en detriment de l'ordre i la neteja de la instal·lació, podria dificul-
tar el procés tant de segregació com de descontaminació.

• Els residus líquids procedents del procés de segregació dels vials s'han de diposi-
tar al contenidor corresponent, tenint present tant el tipus de radionúclid contami-
nant com la naturalesa del líquid (aquós o orgànic).

• Els contenidors que s'hagin emprat per emmagatzemar residus radioactius, en cas 
que un cop descontaminats es puguin gestionar com a residu convencional, seran 
trossejats per tal d'inutilitzar-los, al mateix temps que se'ls retirarà qualsevol senyal 
que faci referència a la seva anterior condició de contenidor per a material radioactiu.

• Els radionúclids que s'hagin de retirar a través d'ENRESA s'hauran de caracteritzar, 
tot indicant quins són els radionúclids contaminants, l'activitat específica i el tipus de 
residu. L'activitat es determinarà preferentment de forma experimental o, en el seu 
defecte, mitjançant una estimació. En qualsevol dels dos casos es documentarà el 
procés seguit per a la seva determinació. Pel que fa al tipus de residu, se seguirà 
el criteri de classificació adoptat per ENRESA:

Tipus Natura Tractament

S01 Sòlid compactable Supercompactació

S02 Sòlid no compactable Immobilització

S03 Cadàvers d'animals Incineració

S04 Agulles hipodèrmiques* Immobilització

M01 Residus mixtos** Incineració

L01 Líquids orgànics Incineració

L02 Líquids aquosos Fabricació de morter ***

F01 Fonts encapsulades v<20 L Immobilització

F02 Fonts encapsulades v>20 L Immobilització

* S'han de lliurar en contenidors rígids subministrats per ENRESA.

** Compostos per vials de plàstic amb líquids orgànics al seu interior; no es pot tractar de líquids aquosos.

*** El morter d'immobilització s'injecta a l'interior dels bidons.

Totes aquestes dades tècniques s'han d'indicar en el full descriptiu dels residus, que és
un imprès normalitzat d'ENRESA que s'ha d'enviar junt amb la sol·licitud de retirada del residu
radioactiu.
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En línies generals, els residus que ha de retirar ENRESA han de seguir els criteris d'ac-
ceptació següents:

a) Generalitats:

• S'han de separar els residus de manera eficient i total, d'acord amb la tipificació es-
tablerta per ENRESA; no s'acceptaran aquells que no estiguin degudament segre-
gats.

• No es poden barrejar els residus radioactius amb substàncies inactives.
• Es procurarà que la producció de residus radioactius sigui mínima, millorant tant 

com es pugui els mètodes d'operació, descontaminació, neteja, etc.
• Quan els residus presentin algun risc addicional al radioactiu, es ressenyarà clara-

ment en els fulls de sol·licitud de retirada en l'apartat observacions. Per exemple, en 
les agulles hipodèrmiques (S04) s'indicarà el possible risc infecciós.

• S'han de separar adientment els residus que continguin radionúclids de vida curta 
(període de semidesintegració inferior a 30 dies) d'aquells de vida més llarga.

• En cada unitat de contenció que es lliuri a ENRESA s'han d'identificar sempre els 
radionúclids presents i l'estimació sobre la seva activitat.

• No s'admeten objectes rígids (sòlids, metàl·lics, contenidors de fonts, etc.) de 
llargària superior a 60 cm. En cas contrari s'ha d'indicar clarament en el full descrip-
tiu, a fi que ENRESA pugui planificar la retirada de forma particularitzada.

• La taxa de dosi equivalent a la superfície de qualsevol unitat no pot ser superior a 
2 mSv/h.

• El nivell de contaminació superficial a la superfície externa de qualsevol unitat de 
contenció a lliurar a ENRESA no pot superar els 0,37 Bq/cm2 si es tracta d'un emis-
sor alfa, i 3,7 Bq/cm2 si es tracta d'un emissor beta o gamma.

Les dues darreres condicions vénen imposades per la reglamentació per al transport de
mercaderies perilloses per carretera (ADR).

b) Residus radioactius sòlids: estan formats pels residus que es trobin en estat físic sòlid
i no estiguin encapsulats. Aquests residus sòlids i les seves unitats de contenció han de com-
plir les condicions següents:

• Han d'estar introduïts en bosses transparents de resistència acceptable (galga 500) 
o qualsevol altre sistema de contenció que impedeixi la dispersió del material ra-
dioactiu i permeti individualitzar un volum determinat d'aquests residus.

• El volum dels residus inclosos en cada bossa o unitat de contenció no superarà els 
25 L. En circumstàncies en què sigui necessari retirar residus de gran volum, caldrà 
planificar l'operació amb antelació per preveure les mesures oportunes. Es reco-
mana l'ús de les bosses de tipus normalitzat que subministra ENRESA.

• Els diferents tipus de residus s'han de lliurar en bosses o unitats de contenció dis-
tintes.

• Els materials que puguin esquinçar les bosses de plàstic han de ser lliurats en uni-
tats de contenció rígides. Per a les agulles hipodèrmiques es recomanen les caixes 
normalitzades que subministra ENRESA. En cas d'objectes tallants de dimensions 
majors s'han de fer servir embalatges rígids adquirits pel productor.

• Les bosses o qualsevol altre recipient que contingui residus radioactius hauran de 
lliurar-se hermèticament tancats amb cinta adherent o qualsevol altre mètode, de 
forma que es garanteixi la impossibilitat de dispersió dels residus durant la manipu-
lació de les unitats de contenció.

• Cada bossa o unitat de contenció ha d'estar perfectament identificada, començant 
pel número 1, essent aquesta numeració independent del residu de què es tracti. En 
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el moment de la retirada, ENRESA substituirà aquesta identificació per la del sis-
tema mecanitzat.

• Els cadàvers d'animals o qualsevol altre residu radioactiu de tipus biològic (fems, 
mostres de sang, etc.) hauran de lliurar-se congelats en bosses transparents a part 
de la resta de material radioactiu. En la sol·licitud de retirada s'ha d'indicar les di-
mensions del residu, ja que en transportar-se congelat és pràcticament un sòlid 
rígid.

c) Residus radioactius líquids:

• Els residus radioactius líquids de tipus orgànic no es poden barrejar amb els de 
tipus aquós.

• S'ha d'evitar la barreja dels radionúclids de vida curta amb els de vida llarga.
• S'han de lliurar en unitats de contenció que ENRESA posa a disposició de la ins-

tal·lació. En el moment de la recollida, ENRESA reposarà aquestes unitats per d'al-
tres de buides.

• El lliurament d'orina o qualsevol altre producte biològic líquid resultant de la utilit-
zació de radionúclids s'estudiarà individualment.

d) Residus mixtos. Com a residu mixt només es consideren els vials procedents del re-
compte mitjançant líquid de centelleig. Les condicions que han de complir aquests residus són:

• S'han de lliurar a ENRESA als contenidors subministrats per ENRESA, degudament 
separats de qualsevol altre tipus de residu radioactiu diferent al definit com a mixt.

• A les unitats de contenció no s'introduiran vials buits ni vials amb contingut diferent 
al del líquid de centelleig.

• En el full descriptiu s'han d'indicar el contingut radioactiu i l'activitat estimada de 
cadascuna de les unitats de contenció.

e) Fonts encapsulades. Estan formades per les fonts segellades, on la substància ra-
dioactiva sòlida està incorporada dins d'una beina sòlida inactiva, que presenta una resistèn-
cia suficient per evitar, en les condicions normals d'ús, qualsevol dispersió de substàncies
radioactives. Per lliurar les fonts a ENRESA s'han de complir les condicions següents:

• L'activitat màxima d'acceptació està sotmesa a unes limitacions: 

• Cada tipus de radionúclid haurà de complir el que s'indica a l'ADR per a em-
balums de tipus A.

• En el cas d'activitats superiors, ha de realitzar-se una consulta individualitzada 
per procedir a la seva acceptació.

• Les fonts s'han de lliurar dins els seus contenidors d'origen, capçals, aparellatges, 
etc., o en el seu contenidor de transport. En cas que no es disposi d'aquests con-
tenidors, s'ha de preparar un contenidor físicament i radiològicament idoni per a la 
font a retirar, el qual serà revisat i inspeccionat prèviament a la retirada per part 
d'ENRESA i ha de estar lliure de sobreembalatges que impedeixin aquesta inspecció.

• Si el pes de l'embalum és superior a 100 kg, s'ha d'indicar clarament en el full des-
criptiu, de manera que es puguin planificar els mitjans adients per a la retirada.

• Les dimensions dels contenidors on s'alberguen les fonts encapsulades no seran 
superiors a 60 cm. En cas contrari se n'haurà d'especificar clarament les dimensions 
a fi que ENRESA ho tingui present en planificar la retirada.

• Junt amb el full descriptiu, s'ha d'aportar tota la documentació disponible que avali 
les dades que es detallen:
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• Radionúclid
• Activitat
• Data de mesura de l'activitat
• Índex de dosis equivalent en contacte i a 1m.
• Referències identificatives impreses als contenidors i/o les fonts
• Plànols i dimensions dels contenidors, així com els documents de la seva ho-

mologació per albergar les fonts encapsulades.

5.6.  GESTIÓ A ESPANYA DELS RESIDUS RADIOACTIUS 
D'ACTIVITAT MITJANA I BAIXA

Els petits productors únicament generen residus d'activitat baixa i mitjana. A més, la
seva aportació resulta petita respecte al volum total de residus radioactius que es gestionen a
tot el país, ja que representen de l'ordre del 3% del volum total que rep la instal·lació del Cabril
i, mitjançant el condicionament final, passen a representar l'1,2% del volum total a emma-
gatzemar. 

El condicionament suposa la incorporació del residu a una matriu sòlida i estable i el seu
envasament en contenidors que permeten un maneig apropiat del residu. Aquest condiciona-
ment es fa mitjançant matrius de formigó, asfalt o polímers en bidons o contenidors metàl·lics
o de formigó, en el cas del residus radioactius d'activitat baixa i mitjana.

Un cop condicionats, els residus són transferits a les unitats d'emmagatzematge, on
caben 28 bidons de 220 l. Un cop plenes es cobreixen amb una tapa de formigó i s'hi injecta
morter, de manera que es converteixin en un bloc compacte. Posteriorment, aquestes unitats
es col·loquen a les cel·les d'emmagatzematge. En cada una d'aquestes cel·les caben 320 uni-
tats d'emmagatzematge amb un pes de 24.000 kg per unitat.
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6. RESIDUS PROCEDENTS D’ANIMALS 

D’EXPERIMENTACIÓ.  
ESTABULARIS

6.1.  INTRODUCCIÓ

Es considera animal d’experimentació qualsevol ésser viu vertebrat no humà utilitzat o
destinat a ésser utilitzat en experimentació. Se n’exclouen les formes fetals o embrionàries.

Als laboratoris d’experimentació es fan servir diferents espècies d’animals; les més co-
munes són: rates de laboratori, ratolins, conills, granotes, peixos, guatlles, tortugues, coloms i
porcs. També es poden fer servir mones, gats i gossos. Cada espècie presenta una sèrie de
característiques que la fan més adient que les altres per a determinats experiments. 

Un animal que s’hagi d’utilitzar per a l’experimentació ha de presentar una sèrie de
garanties: n’hem de conèixer tant l’estat de salut sanitari (un animal amb símptomes d’alguna
malaltia podria donar resultats falsos en l’experiment) com l’origen (mai han d’acceptar-se ani-
mals que no provinguin d’un subministrador que ens ofereixi prou garanties). Un exemple im-
portant de l’estat sanitari dels animals de laboratori són les mones: com que són els animals
més semblants a l’home, poden traspassar-nos multitud de malalties, fins i tot algunes de mor-
tals. Per això és necessari que aquests animals estiguin completament sans abans de treballar-
hi, ja no només perquè l’estudi sigui correcte, sinó també per la nostra pròpia seguretat.

6.2.  GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus procedents d’animals d’experimentació, com ara cadàvers, parts del cos i al-
tres residus anatòmics, llits d’animalari o qualsevol altre material contaminat, hauran de ser
eliminats, si es pot, a la mateixa instal·lació per mitjà d’un sistema d’incineració. Si això no és
possible, l’eliminació es realitzarà mitjançant serveis externs. En aquest cas els cadàvers i les
restes d’animals s’emmagatzemaran en un congelador a -20º de temperatura. En tot cas s’hau-
ran de tenir en compte i s’hauran de complir estrictament les mesures de seguretat exposades
en l’apartat 6.4.1 d’aquest capítol en el cas d’animals d’experimentació als quals s’hagi inocu-
lat agents biològics llistats en el Reial Decret 664/1997 (BOE de 24 de maig de 1997) o els
quals en siguin portadors.

Cal tenir en compte que molts animals d’experimentació no han estat infectats i, per
tant, els residus associats no han de ser catalogats com a residus especials. Aquest és el cas
dels animals d’experimentació emprats als laboratoris de psicologia o per a proves farma-
cològiques, tests d’al·lèrgies, etc.

Els residus no orgànics poden ser eliminats pel servei de recollida d’escombraries normal,
sempre que no siguin susceptibles d’estar contaminats per agents biològics. En aquest darrer cas
hauran de complir-se les mesures de seguretat exposades en l’apartat 6.4.1 d’aquest capítol.

Els residus punxants, els tubs, les restes de medicaments o qualsevol altre residu san-
itari hauran de gestionar-se d’acord amb el que s’ha exposat en el capítol 4 sobre gestió de
residus sanitaris.



La periodicitat de la neteja del material depèn del material mateix. Així, es recomana que
les cubetes i els llits es netegin de 2 a 3 cops per setmana; les reixes i els separadors, un cop
per setmana; els biberons i els taps es rentaran cada cop que s’omplin; les safates recol·lec-
tores d’excrements, cada 1-3 dies; les prestatgeries o racks, quinzenalment i fora de la sala
d’animals; els boxs de gossos, gats i primats, diàriament; etc.

6.3.  RISC BIOLÒGIC ALS LABORATORIS AMB ANIMALS 
D’EXPERIMENTACIÓ

El risc biològic es deriva del contacte amb els animals de laboratori o bé amb els seus
productes, i es pot concretar en uns danys per a la salut de tipus infecciós, tòxic o al·lèrgic.

Les vies d’entrada a l’organisme poden ser:

• Respiratòria: per la inhalació d’aerosols que poden contenir pols, descamacions, 
matèria fecal, partícules vegetals, espores, etc.

• Digestiva: per ingestió. Normalment és deguda a l’aspiració oral amb pipeta, però 
també es pot produir per fumar, beure o menjar al laboratori, per una higiene perso-
nal defectuosa, etc.

• Dèrmica o cutaneomucosa: per contacte a través de petites ferides o punxades. 
També per picadures d’artròpodes que s’han infectat prèviament picant animals in-
fectats.

• Conjuntiva: per projecció d’aerosols sobre la mucosa ocular, mitjançant aparells òp-
tics contaminats o per la projecció de gotes de medis de cultiu infecciosos sobre els 
ulls.

Les fonts de contaminació procedeixen de feines que es realitzen amb agents infec-
ciosos coneguts, amb animals infectats i amb fluids biològics.

Hem de tenir present, com a font important de risc biològic, tant les malalties transme-
ses de l’animal a l’home (zoonosi), com les que l’home pot transmetre a l’animal (antropo-
zoonosi).

6.4.  MESURES PREVENTIVES

Com a recomanacions generals, tots els treballadors, inclòs el personal auxiliar que tre-
balli amb animals, han d’ésser informats dels riscos inherents al treball que realitzen i rebre for-
mació sistemàtica en matèria de tècniques, instrumentació, mètodes de treball i equips de
protecció individual (EPI) que evitin la possibilitat de contraure una malaltia i la dispersió del
contaminant al laboratori d’experimentació animal, amb el consegüent perill per a la comunitat.
Des del punt de vista estructural, els serveis relacionats amb les instal·lacions dels animals 
d’experimentació, com els magatzems de llits, d’aliments per als animals o de gàbies, així com
els vestidors i els lavabos del personal, excepte si el nivell de seguretat requerit indica el con-
trari, han de trobar-se fora de la unitat animal però a prop d’ella.

6.4.1. NIVELLS DE BIOSEGURETAT

De forma anàloga al que s’ha exposat en el capítol 4 sobre gestió de residus sanitaris, els labo-
ratoris que utilitzen animals d’experimentació poden classificar-se segons els tipus d’agents 
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biològics amb què treballen, és a dir, tenint en compte el tipus de microorganisme amb què tre-
ballem o de què pot ser portador l’animal (Reial Decret 664/1997, BOE de 24 de maig de 1997).
Així, trobem 4 nivells de bioseguretat amb mesures específiques. A causa de la temàtica
d’aquest manual només s’exposen les que fan referència a gestió de residus, desinfecció i des-
contaminació.

Nivel l  de seguretat  1  (mesures bàsiques)

• Els sostres, les parets i els terres han de ser de materials resistents i han d’oferir un 
recobriment estanc fàcil de netejar i de desinfectar. El terra, concretament, ha de ser 
uniforme, impermeable, cal que tingui una superfície que no rellisqui, i ha de poder 
suportar sense perill el pes i el desplaçament de les gàbies i de qualsevol equip 
mòbil. Els sifons del terra, si n’hi ha, han de ser descontaminats regularment. 

• S’han de prendre mesures de seguretat per evitar fugides d’animals a l’exterior. Si 
s’escapa de les gàbies qualsevol animal de laboratori s’haurà de sacrificar una ve-
gada capturat i s’incinerarà (o es gestionarà exteriorment per a la seva incineració).

• Hauran de donar-se consignes precises al personal perquè es prenguin totes les 
precaucions necessàries per minimitzar la generació d’aerosols.

• Les gàbies, les caixes, les prestatgeries i les instal·lacions en general han de cons-
truir-se amb materials apropiats i cal que estiguin concebudes de forma que no pre-
sentin cap risc per a l’animal i que puguin desinfectar-se fàcilment.

• Els cadàvers i els rebuigs dels animals han d’eliminar-se ràpidament. Mentrestant, 
es guardaran en un frigorífic dins d’un envalatge estanc, esquarterat si es tracta 
d’un animal gran. En el cas de marcatge radioactiu, les condicions d’eliminació són 
les definides en la reglamentació sobre residus radioactius i han de respectar-se 
rigorosament. A tal fi, es seguiran les indicacions fetes al apartat 5.5.2. relatiu a la 
gestió dels residus radioctius sòlids.

Nivel l  de seguretat  2

A més de les mesures bàsiques de seguretat exposades per al nivell 1, hauran de com-
plir-se les mesures següents:

• Tota manipulació susceptible de generar un aerosol infecciós haurà d’efectuar-se 
dins d’una cabina de seguretat biològica del tipus I o II o amb protecció personal fa-
cial (mascareta, ulleres).

• Les gàbies dels animals han de ser desinfectades preferentment mitjançant el sis-
tema d’autoclau. Si això no és possible, la desinfecció es durà a terme mitjançant 
una solució descontaminant eficaç (hipoclorit sòdic, per exemple). Les superfícies 
de treball han de descontaminar-se ràpidament després de cada experiment.

• Els residus de la unitat d’animals es descontaminaran (en l’autoclau o en una cabi-
na de fumigació) abans d’ésser eliminats per les vies convencionals. Els animals 
morts s’evacuaran de l’animalari en borses de plàstic dobles, soldades i estanques 
o en contenidors hermètics i posteriorment s’incineraran.

Nivel l  de seguretat  3

A més de les mesures bàsiques de seguretat exposades per als nivells 1 i 2, hauran de
complir-se les mesures següents:

• L’autoclau per a la desinfecció se situarà a l’interior de la unitat d’animals. Quan es 
tracti d’animals grans, caldrà un dispositiu de fumigació o un bany amb desinfectant, 
amb la possibilitat d’accés per l’interior i l’exterior de la unitat.



• El sistema de ventilació ha d’evacuar l’aire a l’exterior de l’edifici en una zona on no 
hi hagi cap risc de reciclatge. Si no és possible, l’aire extret haurà de filtrar-se mit-
jançant un filtre d’alta eficàcia HEPA. L’entrada d’aire ha de ser de tal forma que a 
la unitat el corrent circuli de l’exterior de la zona cap a l’interior, i el vestíbul ha de 
quedar en depressió intermèdia.

• Si es fa servir un circuit de buit, haurà d’estar protegit per filtres HEPA i les trampes 
d’aigua han de contenir un desinfectant apropiat.

• Les gàbies ocupades pels animals infectats han d’estar situades en recintes de se-
guretat adaptats. Si és possible, les gàbies seran descontaminades en l’autoclau 
abans del canvi de llits i abans de la neteja.

• L’aire filtrat provinent d’aquests recintes haurà d’expulsar-se dins del circuit d’ex-
tracció principal del laboratori o directament a l’exterior, si és que no hi ha risc de 
reciclatge.

• El vestuari de treball ha de ser complet i haurà de descontaminar-se abans de por-
tar-lo a rentar.

• Els animals morts han de ser col·locats en una doble bossa estanca dins de la uni-
tat; l’exterior de la bossa es descontaminarà per fumigació o submergint-lo en un 
bany descontaminant. Després s’ha d’incinerar.

Nivel l  de seguretat  4

A més de les mesures bàsiques de seguretat exposades per als nivell 1, 2 i 3, hauran
de complir-se les mesures següents:

• És indispensable disposar d’un autoclau amb doble porta.
• Les conduccions elèctriques, la lluminària, les boques i els conductes d’aspiració 

s’hauran de concebre de manera que la deposició de pols sigui la mínima possible. 
Els circuits de ventilació han d’ésser totalment estancs.

• El sistema de ventilació ha de ser autònom, ha de mantenir una depressió controla-
da, sempre circulant de la zona menys contaminada cap a les zones de major con-
taminació. L’aire extret es filtrarà a través de filtres HEPA i haurà d’expulsar-se a l’ex-
terior.

• L’aire expulsat de les cabines de seguretat microbiològica, si es filtra a través de fil-
tres HEPA, es podrà expulsar a l’exterior pel conducte d’evacuació general. Si no és 
així, s’ha de fer passar a través dels filtres principals de tractament d’aires abans 
d’expulsar-se a l’exterior. S’han de prendre precaucions durant el canvi dels filtres: 
cal descontaminar-los prèviament i cal emprar roba de protecció.

• La descontaminació per calor o amb una solució descontaminant d’eficàcia compro-
vada és obligatòria per a tots els efluents líquids (lavabos, dutxes, sifó del WC i con-
densacions de l’autoclau).

• Els animals infectats han d’ésser mantinguts a les cabines de confinament de classe 
III, dins de sales en depressió o dins dels dispositius de confinament parcial, venti-
lats per un corrent d’aire ascendent filtrat a través de filtres HEPA.

En la taula següent s’exposen de forma resumida les mesures principals de seguretat
biològica:
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Mesures particulars seguint els nivells de seguretat biològica (NSB)

NSB 2 NSB 3 NSB 4

Equips per al personal Bata tancada Granota, Compartiment amb
per l’esquena, mascareta quirúrgica dutxa; granota tancada
guants i ulleres o mascareta

Neteja del material Sistema d’autoclau Sistema d’autoclau obligatori abans
recomanat abans de moure els llits
de rentar Material d’un sol ús

Control d’accessos Personal informat Exclusió de persones Normes estrictes
la  presència del qual de risc Pla d’urgència
sigui necessària en cas d’accident

Materials Xeringues amb ràcord Cànules en lloc 
o d’un sol ús de xeringues

Residus Sistema d’autoclau Sistema d’autoclau Autoclau
(recomanat) (obligatori) amb doble entrada
Incineració de cadàvers Incineració

Transport en bossa 
estanca

Equips especials Cabina de flux laminar Cabina estanca
vertical amb guants,
Gàbies amb tapa filtrant ventilada i filtrada

Les portes de la unitat d’animals han de tenir pany automàtic.
Prohibició de menjar, beure, fumar a la unitat d’animals i d’introduir-hi productes d’ús humà.
Higiene elemental: rentat de mans abans d’abandonar la unitat d’animals.
Lluitar contra els insectes i els rosegadors.
Minimitzar la formació de pols i aerosols.
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7. LABORATORIS FOTOGRÀFICS

7.1.  INTRODUCCIÓ

Dins dels processos fotogràfics es fa servir un seguit de productes químics molt diver-
sos i es generen també residus químics molt específics, en funció del procés que fem servir.

El material fotogràfic es compon de dues parts diferenciades: la superfície sensible i el
suport:

• La superfície sensible és una dispersió de cristalls d’halogenur d’argent sobre 
gelatina. Aquests cristalls s’activen selectivament amb l’exposició a la llum. Per po-
tenciar aquesta propietat es fan servir sensibilitzadors: la tiourea, el tiosulfat sòdic, 
el tiocianat d’or, el tetracloroaurat potàssic i reductors com l’hidrogen, el tert-butil-
aminoborà, els cations d’estany II o la hidrazina. Altres components de l’emulsió que 
constitueix la superfície sensible són: els tensioactius (tetraazaidens, mercaptote-
trazoles), aldehids i estabilitzants (ions halur, benzimidazoles, benzotriazoles i mer-
captotetrazoles).

• El suport fotogràfic pot ésser, majoritàriament, pel·lícula transparent de vidre, plàs-
tic, paper o cartró. La pel·lícula està constituïda per diferents compostos químics, 
com ara agent antihalo, partícules de carbó, colorants o plata col·loïdal, etc., que 
han d’ésser eliminats durant el procés.

7.2.  EL PROCÉS FOTOGRÀFIC

La seqüència de tractament depèn del tipus de suport a tractar (blanc i negre o color),
del procediment (negatiu-positiu o invertit) i de la natura dels treballs a efectuar (diapositiva,
negatiu, tiratge sobre paper, etc.). Les operacions que tenen lloc i els productes que es fan
servir són els següents:

1. Revelatge (banys de revelatge): es transforma la imatge latent en imatge visible. Hi
ha diferents procediments de revelatge:

• Fotografia en blanc i negre 
Bany revelador en blanc i negre, bany de parada, rentat, fixació i rentat.

• Fotografia en color
Sal de plata exposada + revelador cromogen – revelador oxidat + plata metàl·lica.
Revelador oxidat + acoblador – colorant (imatge pigmentada).



Es distingeixen dos procediments:

• Negatiu-positiu: revelador cromogen, blanqueig, fixació.

• Per inversió: revelatge en blanc i negre, inversió química o per exposició, revelatge 
cromogen, blanqueig, fixació.

Com a components del bany de revelatge es fan servir diferents productes químics:

• Reductors: són les substàncies que pròpiament revelen la imatge latent. En la fo-
tografia en blanc i negre el més utilitzat és la hidroquinona i en la fotografia en color, 
una amina aromàtica. Els més utilitzats són:

Taula 1. Reductors més utilitzats

NOM QUÍMIC TIPUS DE 
REVELADOR

Sulfat de 4-N,N-dietil-p-fenilendiamina color

Monohidroclorur de 4-N,N-dietil-2-metil-p-fenilendiamina color

Sesquisulfat monohidratat de 
4-(N-etil-N-2-metansulfonamidoetil)-2-metil-p-fenilendiamina color

Sulfat de 4-(N-etil-N-2-hidroxietil)-2-metil-p-fenilendiamina color

Di-p-toluensulfat de 4-(N-etil-N-2-metoxietil)-2-metil-p-fenilendiamina color

Sulfat 4-amino-N-dietilanilina B/N, color

(4-metilaminofenol)2. H2SO4 B/N

Hidroquinona B/N

Dihidroclorur de p-fenilendiamina B/N

• Conservants o preservadors: es fan servir sulfits alcalins, glicerina, formaldehid i els 
àcids tartàric, cítric i acètic en petites dosis. 

• Acceleradors: augmenten la velocitat del procés de revelatge i són principalment: 
òxid de potassi, òxid de sodi, carbonat de calci, NaPO4, acetona, formaldehid i 
acetaldehid.

• Moderadors (antiveladors): bromur de potassi, benzotriazole.

A més, també s’hi poden afegir, en petites dosis, altres productes, com ara anticalcaris
(hexametafosfat de sodi) o germicides (pentaclorofenol, pentaclorofenolat).

2. Bany de parada: la seva funció és detenir la reacció reveladora. Es fa servir normal-
ment l’àcid acètic, amb sulfit sòdic com a conservant.

3. Bany de fixació: per fixar la imatge s’ha d’eliminar l’halur de plata que no ha estat re-
velat, convertint-lo en un complex soluble en aigua. Això s’aconsegueix amb una dissolució de
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tiosulfat sòdic o amònic, o amb una dissolució de cianurs. També contenen reguladors del pH
(àcid acètic, àcid bòric, amoníac, etc.), enduridors (compostos d’alumini) i conservadors (sulfit
sòdic). En els processos de fotografia en blanc i negre la fixació es realitza en condicions
àcides.

4. Rentat i assecatge: permet l’eliminació de sals simples o complexos solubles, les subs-
tàncies tampó i els ions halogenurs mitjançant l’esbandit amb aigua.

5. Banys addicionals

• Bany de desensibilització prèvia: s’afegeixen petites quantitats de certs colorants 
(azafranines, hexanitrodifenilamina, àcid pícric, crisoidina, etc.) que fan que el ma-
terial perdi la sensibilitat sense que desaparegui la imatge latent.

• Bany d’adobament (tannatge) o enduridor: per endurir la gelatina del negatiu abans 
de sotmetre’l a altres processos de reforçament o debilitament de la imatge. Els pro-
ductes utilitzats són principalment aldehids (formaldehid, glutaraldehid, succinalde-
hid) i els sulfats dobles hidratats de potassi i crom o alumini (alum de crom i alumi-
ni, respectivament).

• Bany de blanqueig: cal emprar un blanquejador, en els processos en color, per 
treure la plata metàl·lica indesitjable de l’emulsió de la imatge definitiva. Es fan 
servir agents oxidants, com ara el ferrocianur, el dicromat potàssic o el persulfat 
amònic, que oxiden la plata metàl·lica a catió plata.

• Bany de reforç: per augmentar el contrast en negatius dèbils efectuant un nou trac-
tament cromogen després del blanqueig. Es fan servir compostos com ara el clorur 
mercúric, el dicromat potàssic i fins i tot la hidroquinona.

• Bany de debilitament o estovament: actua eliminant l’excés de plata. Els debilitadors 
més utilitzats són: ferricianur potàssic amb hiposulfit sòdic, dicromat potàssic en 
medi d’àcid sulfúric, permanganat potàssic en medi àcid sulfúric, persulfat amònic, 
1,2,3-benzotiazole.

• Bany de viratge o coloració: per modificar el color de les proves positives. Es realit-
za per sulfuració (acció del sulfur de sodi) o per tractament amb sals d’or o de platí 
(el clorur d’or o l’hexacloroplatinat de potassi).

6. Treballs d’acabat: es fan servir dissolvents com ara l’1,1,1-tricloroetà i l’1,1,2-tricloro-
1,2,2-trifluoretà, per eliminar empremtes, pols i altres impureses.

La protecció de les fotografies es du a terme amb vernissos o també muntant les fo-
tografies entre fulls de reïna sintètica.

7.3.  RISCOS DEGUTS A L’EXPOSICIÓ ALS PRODUCTES
QUÍMICS EMPRATS

Durant el procès fotogràfic s’utilitzen una gran quantitat de substàncies i productes
químics que suposen un risc per al personal exposat. La forma d’exposició por ser tant per via
inhalatoria com per via dèrmica, encara que també pot donar-se per via digestiva i parenteral.

Via dèrmica

Les lesions dèrmiques més comunes causades pels agents quimics emprats durant el
revelat fotogràfic són les dermatitis per contacte, tant les de tipus irritatiu com les de tipus
al·lèrgic. Els pricipals causant d’aquest tipus de lesions són els líquids reveladors de color.
Aquestes lesions aparèixen també a zones no exposades indicant que es produeixen no
només per contacte directe sino també mijançant diseminació sistèmica després de la in-
halació, absorció per la pell o ingestió accidental.



Entre els reveladors de blanc i negre rarament s’han descrit casos malgrat que alguns
d’ells també tenen poder sensibilitzant. 

Via inhalatòr ia

La inhalació de contaminats químics pot produir efectes irreversibles a les persones ex-
posades als mateixos. Per minimitzar els riscos s’han de controlar les concentracions ambien-
tals d’aquests productes.

7.4.  MESURES PREVENTIVES

Poden adoptar-se diferents mesures per a la prevenció dels riscos per exposició a pro-
ductes químics però en aquest apartat només es tracten les que fan referència a l’eliminació
dels productes perillosos o a la seva substitució per d’altres menys perjudicials per a la salut.
Capitol 2.

El· l iminació

Aquesta el·liminació pot realitzar-se a dos nivells: limitant la seva presència a l’estricta-
ment necessària en un lloc de treball específic; o eliminant del propi procès aquells tractaments
que siguin innecessaris. Aquest darrer és el cas del bany fixador a les fotografies que no han
d’èsser arxivades o del bany d’estabilització que pot substituir-se per un aclarat amb aigua.

Subst i tuciò

Es poden substituir el productes basats en dissolvents organics (productes de neteja, de
retoc, etc.) per d’altres amb base aquosa. Els dissolvents clorats poden substituir-se per d’al-
tres no clorats. 

Els productes reveladors, fixadors, els que formen els diferents banys, etc, poden èsser
substituits per d’altres menys perillosos. Així trobem que la sal sòdica pot substituir el sulfat
amònic com a fixador; el clorur d’alumini dels banys d’adobament o enduriors pot substituir-se
per sulfat d’amoni; l’àcid cítric pot substituir l’àcid acètic als banys de parada, etc.

7.5.  GESTIÓ DELS RESIDUS ESPECÍFICS DE LABORATORIS
FOTOGRÀFICS

Als laboratoris fotogràfics, com que es fa servir una gran quantitat de substàncies dife-
rents, és especialment crític tenir establert el tractament que s’ha de donar a cada residu, des
de la seva generació fins a la seva eliminació. Un cop identificats els residus perillosos és molt
important observar els procediments de treball, els hàbits i l’ús d’equips de protecció indivi-
duals (EPI) per part de les persones que hi poden estar exposades en cada lloc de treball.

Els efluents fotogràfics requereixen un tractament especial; és per això que els labora-
toris fotogràfics han d’incloure una zona on es tractin les solucions sobreres i l’aigua utilitzada,
abans de la seva eliminació.

Els procediments generals d’actuació davant d’algunes de les substàncies i d’alguns dels
compostos que es poden fer servir en un laboratori fotogràfic els podem trobar en el capítol 3.

La seguretat en el maneig i en l’eliminació de productes químics perillosos és un requi-
sit essencial per treballar amb aquestes substàncies i per això és millor no procedir si no s’està
familiaritzat amb els perills potencials i la química dels materials que han d’ésser destruïts i els
reactius a utilitzar.
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AQUESTES TÈCNIQUES DE NEUTRALITZACIÓ O DE DESTRUCCIÓ NOMÉS ES PODEN
APLICAR A QUANTITATS PETITES DE PRODUCTE, PER PERSONAL COMPETENT I AMB

EL MATERIAL NECESSARI.

ATÈS QUE ALGUNS D’AQUESTS PRODUCTES SÓN MOLT REACTIUS O MOLT TÒXICS,
L’EXECUCIÓ D’AQUESTES TÈCNIQUES EN MALES CONDICIONS O PER PERSONAL

SENSE EXPERIÈNCIA POT SER EXTREMADAMENT PERILLOSA.

Aquests procediments són els següents:

• Sals inorgàniques (ferrocianur potàssic, alums...): afegiu-hi un excés de Na2CO3 i 
aigua. Deixeu-ho en repòs durant 24 h. Neutralitzeu-ho amb HCl de concentració 6 
mol L-1 i aboqueu-ho a l’aigüera.

• Oxidants (dicromat potàssic, permanganat potàssic, persulfat potàssic...): tracteu-
ho amb un gran volum de dissolució concentrada d’un reductor (hiposulfit, bisulfit o 
sal ferrosa). Neutralitzeu-ho i aboqueu-ho a l’aigüera. Vegeu capítol 3, apartat 
3.3.43.

• Reductors (diòxid de sofre, tiosulfat sòdic, sulfit sòdic, bisulfit sòdic...): afegiu-hi 
Na2CO3 i aigua (fins a suspensió). Deixeu-ho en repòs 2 h. Neutralitzeu-ho i abo-
queu-ho a l’aigüera.

• Cianurs (àcid cianhídric...): tracteu-ho amb una dissolució alcalina de (ClO)2Ca. 
Deixeu-ho en repòs 24 hores i aboqueu-ho a l’aigüera. Les actuacions deficients en 
el tractament de residus de banys que contenien cianurs són responsables d’intoxi-
cacions per cianur d’hidrogen, en eliminar aquests banys sobre cubetes o con-
tenidors bruts amb àcids. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.17.

• Àlcalis càustics (amoníac...): neutralitzeu-ho amb HCl i aboqueu-ho a l’aigüera. 
Vegeu capítol 3, apartat 3.3.2.

• Àcids inorgànics (àcid sulfúric...): addicioneu-ho gradualment a un gran volum de 
dissolució de carbonat sòdic i calç apagada amb agitació. Afegiu a la dissolució neu-
tralitzada un excés d’aigua corrent. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.1.

• Amines alifàtiques (etilendiamina, hirdoxilamina...): poden ésser tractades amb 
NaHCO3 (seguit d’una polvorització amb aigua i una neutralització) i abocades a 
l’aigüera; o bé poden ser gestionades

• Amines aromàtiques (p-fenilendiamina...): absorbiu-ho sobre sorra i Na2CO3. 
Emmagatzemeu i tracteu-les mitjançan un gestor extern que posteriorment les in-
cinerarà. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.12.

• Àcid pícric (explosiu)...: Vegeu capítol 3, apartat 3.3.39.
• Aldehids (glutaraldehid, acetaldehid, formaldehid...): absorbiu-ho en vermiculita o 

barregeu-ho amb un dissolvent inflamable. Emmagatzemeu per a la seva posterior 
incineració mitjançan un gestor extern. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.22.

• Hidrocarburs, alcohols, cetones, èsters (hidroquinona, cetona, cresol, glicerina, 
naftil, etilenglicol, metanol, dietilenglicol...): barregeu-ho amb un dissolvent inflama-
ble. Incinereu-ho. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.3.

• Àcids orgànics (àcid acètic...): neutralitzeu-ho i aboqueu-ho a l’aigüera o emma-
gatzemeu per a la seva posterior incineració mitjançan un gestor extern. Vegeu 
capítol 3, apartat 3.3.1.

• Compostos orgànics halogenats i relacionats (pentaclorofenol, percloroetilè, dicro-
mometà...): aboqueu-ho sobre vermiculita o barregeu-ho amb un dissolvent inflama-
ble. Emmagatzemeu per a la seva posterior incineració mitjançan un gestor extern. 
Vegeu capítol 3, apartat 3.3.4.

• Mercaptans i sulfurs orgànics (2-mercaptobenzotiazol...): dissoleu-ho en alcohol 
residual o en un altre dissolvent inflamable. Emmagatzemeu per a la seva posterior 
incineració mitjançan un gestor extern. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.19.
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• Compostos de mercuri (clorur de mercuri...): dissoleu-ho i convertiu-ho en nitrats 
solubles. Precipiteu-los com a sulfurs. Emmagatzemar el precipitat per a la seva 
eliminació com a residu sòlid.

• Plata: usualment enllaçada a complexos tiosulfat, pot ésser convertida en sulfur de 
plata i ser eliminada com a sediment sòlid.
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8. LEGISLACIÓ

8.1.  LEGISLACIÓ GENERAL EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
I  SALUT AL TREBALL

Legislació internacional

• Conveni OIT, núm. 148, de 20 de juny de 1977, relatiu a la protecció dels 
treballadors contra els riscos professionals deguts a la contaminació de l’aire, el 
soroll i les vibracions al lloc de treball. Ratificat per Instrument de 24 de novembre 
de 1980. BOE de 30 de desembre de 1981. Espanya ha acceptat únicament les 
obligacions relacionades amb la contaminació de l’aire i del soroll.

• Conveni OIT, núm. 155, de 22 de juny de 1981. Seguretat i salut dels treballadors i 
del medi ambient de treball. Ratificat per Instrument de 26 de juliol de 1985 -BOE 
d’11 de novembre de 1985.

Legislació europea

• Comunitat Europea, Acta única europea. Article 21: el Tractat CEE serà completat 
amb les disposicions següents:

• Article 118 A: els estats membres procuraran promoure la millora del medi de 
treball, per protegir la seguretat i la salut dels treballadors.

• Directiva 83/477/CEE, de 19 de setembre, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball (segona 
directiva particular d’acord amb l’article 8 de la Directiva 80/1107/CEE). DOCE 
L de 24 de setembre de 1983.
Modificada per: Directiva 91/382/CEE, de 25 de juny. DOCE L de 29 de juliol 
de 1991.

• Directiva 88/364/CEE, de 9 de juny, relativa a la protecció dels treballadors 
mitjançant la prohibició de determinats agents específics i/o determinades 
activitats (quarta directiva d’acord amb l’article 8 de la Directiva 80/1107/CEE). 
DOCE L de 9 de juliol de 1988.

• Directiva marc 89/391/CEE, de 12 de juny, per promoure la millora de la segu-
retat i de la salut dels treballadors al treball. DOCE L de 29 de juny de 1989.

• Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre, sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut als llocs de treball. DOCE L de 30 de desembre de 1989.

• Directiva 91/383/1991, de 25 de juny, sobre mesures que tendeixen a promoure 
la millora de la seguretat i de la salut al treball dels treballadors amb una relació 
laboral de duració determinada o d’empreses de treball temporal. DOCE L de 29 
de juliol de 1991.



Legislació espanyola

• Decret de 26 de juliol de 1957. Fixa els treballs prohibits a dones i menors per 
perillosos i insalubres. BOE de 26 d’agost de 1957. Rectificacions en el BOE de 5 
de setembre de 1995.
Modificat per: Llei 31/1995, de 8 de novembre. Deroga els aspectes relatius al 
treball de les dones. BOE de 10 de novembre de 1995.

• Ordre de 21 de novembre de 1959. Reglament dels serveis mèdics d’empresa. BOE 
de 27 de novembre de 1959.

• Decret 2414/1961, de 30 de novembre. Reglament d’indústries molestes, insalu-
bres, nocives i perilloses. BOE de 7 de desembre. Rectificacions en el BOE de 30 
de desembre de 1961 i al de 7 de març de 1962.
Completat per: 

Ordre de 15 de març de 1963. BOE de 2 d’abril de 1963.
Ordre de 21 de març de 1964. BOE de 28 de març de 1964.

Modificat per:
Decret 3494/1964, de 5 de maig. BOE de 6 de novembre de 1964.

• Ordre de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene al treball. 
BOE de 16 i 17 de març de 1971. Rectificacions en el BOE de 6 d’abril de 1971.
Derogats alguns capítols per:

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril. BOE de 23 d’abril de 1997.
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.

• Constitució, de 27 de desembre de 1978. Títol I, capítol III, article 40.2. BOE de 29 
de desembre de 1978.

• Llei 8/1980, de març. Estatut dels treballadors. BOE de 14 de març de 1980.
• Reial Decret 233/1988, de 14 de març. Protecció dels animals utilitzats per a experi-

ments i altres finalitats científiques. BOE de 18 de març de 1988.
Desenvolupat per:

Ordre de 3 d’octubre de 1989. BOE de 18 d’octubre de 1989.
• Instrument de 2 d’agost de 1989. Ratificació del Conveni europeu sobre protecció 

dels animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats 
científiques, fet a Estrasburg, el 18 de març de 196. BOE de 25 d’octubre de 1990.

• Reial Decret 88/1990, de 26 de gener, sobre protecció dels treballadors mitjançant 
la prohibició de determinats agents específics i/o determinades activitats. BOE de 
27 de gener de 1988.

• Reial Decret 822/1993, de 28 de maig. Estableix els principis de bones pràctiques 
de laboratori i la seva aplicació en la realització d’estudis no clínics sobre substàn-
cies i productes químics. BOE de 29 de maig de 1993.

• Reial Decret 2224/1993, de 17 de desembre. Normes sanitàries d’eliminació i trans-
formació d’animals morts i deixalles d’origen animal i protecció enfront d’agents 
patògens en pinsos d’origen animal. BOE de 19 de gener de 1994.

• Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social. BOE de 29 de juny de 1994.
Modificat per:

Llei 42/1994, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1994.
Llei 13/1996, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1996.
Reial Decret llei 8/1997, de 16 de maig. BOE de 17 de maig de 1997.
Llei 42/1997, de 14 de novembre. BOE de 15 de novembre de 1997.

• Reial Decret 2043/1994, de 14 d’octubre. Inspecció i verificació de les bones pràc-
tiques de laboratori. BOE de 24 de novembre de 1994.
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• Reial Decret llei 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors. BOE 29 de març de 1995.
Modificat per:

Llei 31/1995, de 8 de novembre. BOE de 10 de novembre de 1995.
Llei 13/1996, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1996.
Reial Decret llei 8/1997, de 16 de maig. BOE de 17 de maig de 1997.

• Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE de 10 de novembre
de 1995.
Aplicada per:

Instrucció de 26 de febrer de 1996. BOE de 8 de març de 1996.
• Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre. Codi penal. BOE de 24 de novembre de 

1995. Rectificacions en el BOE de 2 de març de 1996.
• Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. Reglament de la infraestructura per a 

la qualitat i la seguretat industrials. BOE de 6 de febrer de 1996. Rectificacions en 
el BOE de 6 de març de 1996.
Modificat per:

Reial Decret 411/1997, de 21 de març. BOE de 26 d’abril de 1997.
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. BOE 

de 31 de gener de 1997.

Legislació catalana

• Decret 46/1996, de 6 de febrer. Distribució de la potestat sancionadora entre els 
òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en les matèries laborals, de 
prevenció de riscos laborals i per obstrucció a l’activitat inspectora. DOGC de 21 
de febrer de 1996.
Completat per:

Decret 142/1996, de 30 d’abril. DOGC de 6 de maig de 1996.
• Resolució de 23 de setembre de 1996. Ordena la inscripció i la publicació del Pacte 

d’àmbit de Catalunya de l’Acord bàsic en matèria de seguretat i salut al treball a 
Catalunya, període del 15 de juliol de 1996 al 31 de desembre del 2000. DOGC d’11 
de novembre de 1996.

8.2.  LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

8.2.1. SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

• Directiva 92/58/CEE, de 24 de juny, sobre les disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball. DOCE L de 26 d’agost de 1992.

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalit-
zació de seguretat i salut al treball. Termini per adequar-s’hi fins al 13 de maig de 
1998. BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997.

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut als 
llocs de treball. BOE de 23 d’abril de 1997.

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació de càrregues que impliquin riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril de 1997.

8.2.2. PANTALLES DE VISUALITZACIÓ

• Directiva 90/270/CEE, de 29 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. DOCE 
L de 21 de juny de 1990. Rectificacions al DOCE L de 4 de juliol de 1990.



• Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. BOE de 
23 d’abril de 1997.

8.2.3. UTILITZACIÓ D’EQUIPS DE TREBALL

• Directiva 89/655/CEE, de 30 de novembre, sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de treball. DOCE L de 30 de desembre de 1989.

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. BOE de 7 d’agost de 1997.

8.2.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

• Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de protecció individual. DOCE L de 30 de desembre de 1989.

• Directiva 89/686/CEE, de 21 de desembre, sobre aproximació de les legislacions 
dels estats membres relatives als equips de protecció individual. DOCE L de 30 de 
desembre de 1989.
Modificada per: 

Directiva 93/68/CEE, de 22 de juliol. DOCE L de 30 d’agost de 1993.
Directiva 93/95/CEE, de 29 d’octubre. DOCE L de 9 de novembre de 1993.
Directiva 96/58/CE, de 3 de setembre. DOCE L de 18 de setembre de 1996.

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
Deroga totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que es disposa 
en aquest Reial Decret. BOE de 12 de juny de 1997.

8.2.5. MALALTIES PROFESSIONALS

• Ordre de 12 de gener de 1963. Normes reglamentàries mèdiques per a reconeixe-
ments, diagnosi i qualificació de les malalties professionals. BOE de 13 de març de 
1963.
Completada per:

Ordre de 15 de març de 1965. BOE de 17 de gener de 1966.
• Reial Decret 1995/1978, de 27 de novembre. Quadre de malalties professionals. 

BOE de 25 d’agost de 1978.
Modificat per:

Reial Decret 2821/1981, de 27 de novembre. BOE de 1 de desembre de 1981.
• Ordre de 9 de novembre de 1981. Llista de malalties de declaració obligatòria. 

DOGC de 25 de novembre de 1981.
Modificada per:

Ordre de 29 de gener de 1982. DOGC de 5 de març de 1982.
Ordre de 16 de desembre de 1987. DOGC de 23 de desembre de 1987.
Ordre d’1 de juliol de 1992. DOGC de 15 de juliol de 1992.

8.2.6. INCENDIS

• Ordre de 29 de novembre de 1984, Manual d’autoprotecció per al desenvolupament 
del Pla d’emergència contra incendis i d’evacuació en locals i edificis. BOE de 26 de 
febrer de 1985. Rectificacions en el BOE de 14 de juny de 1985.
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• Reial Decret 1942/1993, de 5 de desembre. Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. BOE de 14 de desembre de 1993.

• Reial Decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-
CE relativa als aparells i als sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencial-
ment explosives. BOE de 8 d’abril de 1996.

• Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre. Norma bàsica de l’edificació NBP-CPI/96: 
Condicions de protecció contra incendis dels edificis. BOE de 29 d’octubre de 1996.

8.2.7. APARELLS, MÀQUINES I INSTAL·LACIONS

• Directiva 87/404/CEE, de 25 de juny, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre recipients simples a pressió. DOCE L de 8 d’agost de 1987.
Modificada per:

Directiva 90/488/CEE, de 17 de setembre. DOCE L de 2 d’octubre de 1990.
Directiva 93/68/CEE, de 22 de juliol. DOCE L de 30 d’agost de 1993.

• Decret 2443/1969, de 16 d’agost. Reglament de recipients a pressió. BOE de 28 
d’octubre de 1969.

• Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril. Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de 
maig 1979. Rectificacions en el BOE de 28 de juny de 1979.
Modificat per:

Reial Decret 507/1982, de 15 de gener. BOE de 12 de març.
Reial Decret 473/1988, de 30 de març. BOE de 20 de maig.
Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre. BOE de 28 de novembre de 1990. 
Rectificacions en el BOE de 24 de gener de 1991.
Completat mitjançant Instruccions tècniques complementàries MIE-AP. Fins ara 
n’han aparegut 17.

• Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre. Dicta les disposicions d’aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients a 
pressió simples. BOE de 15 d’octubre de 1991. Rectificacions en el BOE de 25 
d’octubre de 1991.
Modificat per:

Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre. BOE de 24 de gener de 1995.
• Ordre de 25 de maig de 1983. Aplicació de la ITC MIE-AP5 sobre extintors. DOGC 

de 8 de juny de 1983.
• Llei 13/1987, de 9 de juliol. Seguretat de les instal·lacions industrials. DOGC de 27 

de juliol de 1987.
• Ordre de 27 de març de 1990. Regula l’aplicació del reglament d’aparells a pressió 

a les instal·lacions realitzades en Catalunya. DOGC de 27 d’abril de 1990.

8.2.8. ELECTRICITAT

• Decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
BOE de 9 d’octubre de 1973.
Modificat per:

Reial Decret 2295/1985, de 9 d’octubre. BOE de 12 de desembre de 1985.
Completat per:

Ordre de 31 d’octubre de 1973. Instruccions tècniques complementàries MI-BT, 
amb modificacions posteriors. BOE de 27, 29 i 31 de desembre de 1973.

• Ordre de 14 de maig de 1987. Aplicació del reglament electrònic de baixa tensió. 
DOGC de 12 de juny de 1987. 
Modificada per:

Ordre de 30 de juliol de 1987. DOGC de 12 d’agost de 1987.
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• Resolució de 17 de novembre de 1992. Instrucció interpretativa de la MI-BT 010 del 
Reglament electrotècnic de baixa tensió referent a la previsió de càrregues 
elèctriques en els edificis. DOGC de 8 de gener de 1993.

8.2.9. ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES

• Ordre de 20 de setembre de 1978. Publicació del Reial Decret 2155/1978, que 
transfereix competències en matèria d’Interior, Turisme, Activitats molestes i 
Transports. DOGC de 2 d’octubre de 1978.

• Decret de 6 de desembre de 1978. Organització en matèria d’activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. DOGC de 16 de desembre de 1978.

8.3.  LEGISLACIÓ GENERAL SOBRE SEGURETAT DE
PRODUCTES QUÍMICS (substàncies i  preparats per i l losos)

Legislació europea

• Directiva 67/548/CEE, de 27 de juny, relativa a l’aproximació de les legislacions en 
matèria de classificació, envasatge i etiquetatge de substàncies perilloses. DOCE L
de 16 d’agost de 1967. I normativa de desenvolupament i modificació.

• Directiva 76/769/CEE, de 27 de juliol, relativa a l’aproximació de les disposicions 
legals, reglamentàries i administratives dels estats membres que limiten la comer-
cialització i l’ús de determinades substàncies i de determinats preparats perillosos. 
DOCE L de 27 de setembre de 1976. I normativa de desenvolupament i modificació.

• Directiva 88/379/CEE, de 7 de juny, sobre aproximació de les disposicions legals, 
reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la classificació, 
l’envasatge i l’etiquetatge de substàncies perilloses. DOCE L de 16 de juliol de 
1988. Rectificacions al DOCE L de 10 d’agost de 1988.
Adaptada per:

Directiva 89/178/CEE, de 22 de febrer. DOCE L de 8 de març de 1989.
Directiva 90/492/CEE, de 5 de setembre. DOCE L de 5 d’octubre de 1990.
Directiva 93/18/CEE, de 5 d’abril. DOCE L de 29 d’abril de 1993.
Directiva 96/65/CE, d’11 d’octubre. DOCE L de 18 d’octubre de 1996.

• Directiva 91/155/CEE, de 5 de març, per la qual es defineixen i es fixen, en aplicació 
de l’article 10 de la Directiva 88/379/CEE, les modalitats del sistema d’informació 
específica relatiu als preparats perillosos. DOCE L de 22 de març de 1991.
modificada per :

Directiva 93/112/CEE, de 10 de desembre. DOCE L de 16 de desembre de 1993.
• Directiva 91/157/CEE, de 18 de març, relativa a les piles i els acumuladors que 

continguin determinades substàncies perilloses. DOCE L de 26 de març de 1991.
• Directiva 92/59/CEE, de 29 de juny, relativa a la seguretat general dels productes. 

DOCE L de 11 d’agost de 1992.
• Directiva 96/56/CE, de 3 de setembre, relativa a l’aproximació de les disposicions 

legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge i 
etiquetatge de substàncies perilloses. DOCE L de 18 de setembre de 1996.

Legislació espanyola

• Reial Decret 668/1980, de 8 de febrer. Reglament d’emmagatzematge de productes 
químics. BOE de 14 d’abril de 1980.
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Modificat per:
Reial Decret 3485/1983, de 14 desembre. BOE de 20 de febrer de 1983.

Completat per les Instruccions tècniques complementàries MIE-APQ. Actualment 
existeixen les dedicades als líquids inflamables i combustibles, òxid d’etilè, clor, 
amoníac anhidre, ampolles i bombones de gasos comprimits, liquats i dissolts a 
pressió i líquids corrosius.

• Reial Decret 74/1992, de 31 de gener. Reglament nacional del transport de 
mercaderies perilloses per carretera (TCP). BOE de 22 de febrer de 1992.

Modificat per:
Ordre de 7 de febrer de 1996. BOE de 20 de febrer de 1996.

• Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre els consellers de seguretat pel 
transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via aèria.

• Reial Decret 1078/93, de 2 de juliol. Reglament sobre classificació, envasatge i 
etiquetatge de preparats perillosos. BOE de 9 de setembre. Rectificacions en el 
BOE de 19 de novembre de 1993.
Actualitzat per:

Ordre de 20 de febrer de 1995. BOE de 23 de febrer de 1995. Rectificacions en 
el BOE de 5 d’abril de 1995.

Modificat per:
Reial Decret 363/1995, de 10 de març. BOE de 5 de juny de 1995.
Reial Decret 1425/1998, de 3 de juliol. BOE de 4 de juliol de 1998.

• Reial Decret 363/1995, de 10 de març. Reglament sobre notificació de substàncies 
noves i classificació, envasatge i etiquetatge de substàncies perilloses. Deroga el 
Reial Decret 2116/1985. BOE de 5 de juny de 1995.
Modificat per:

Ordre de 13 de setembre de 1995. BOE de 19 de setembre de 1995. Annex I.
Ordre de 21 de febrer de 1997. BOE de 10 de març de 1997. Annex I.
Reial Decret 700/1998, de 24 d’abril. BOE de 8 de maig de 1998.
Ordre de 30 de juny de 1998. BOE de 6 de juliol de 1998.
Ordre de 11 de setembre de 1998. BOE de 17 de setembre de 1998.

• Ordre de 27 de juny de 1994. Regula el procediment d’actuació del Departament 
d’Indústria i Energia en l’emmagatzematge de productes químics. DOGC de 8 de 
juliol. Rectificacions en el DOGC de 28 de novembre de 1994.

8.3.1. AGENTS QUÍMICS, FÍSICS I BIOLÒGICS

• Directiva 80/1107/CEE, de 27 de novembre, relativa a la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics, físics i biològics 
durant el treball. DOCE L de 3 de desembre de 1980.
Modificada per: 

Directiva 88/642/CEE, de 16 de desembre. DOCE de 24 de desembre de 1988.
Directiva 91/322/CEE, de 29 de maig. DOCE L de 5 de juliol de 1991.
Directiva 96/94/CE, de 18 de desembre. DOCE L de 28 de desembre de 1996.

8.3.2. AGENTS BIOLÒGICS

• Directiva 90/220/CEE, de 23 d’abril, sobre l’alliberament intencional en el medi 
ambient d’organismes modificats genèticament (OMG). DOCE L de 8 de maig de 1990.
Adaptada per:

Directiva 94/15/CE, de 15 d’abril. DOCE L de 22 d’abril de 1994.
Directiva 97/35/CE, de 18 de juny. DOCE L de 27 de juny de 1997.

Completada per:
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Decisió 93/584/CEE, de 22 d’octubre. DOCE L de 12 de novembre de 1993
Decisió 94/730/CEE, de 4 de novembre. DOCE L de 12 de novembre de 1994.

• Directiva 90/679/CEE, de 26 de novembre, sobre protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball (setena 
directiva específica d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 de la Directiva 
89/391/CEE). DOCE L de 31 de desembre de 1990.
Modificada per:

Directiva 93/88/CEE, de 12 d’octubre. DOCE L de 29 d’octubre de 1993.
Directiva 95/30/CEE, de 30 de juny DOCE L de 6 de juliol de 1995.

• Llei 15/1994, de 3 de juny, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització 
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats 
genèticament, a fi de preveure els riscos per a la salut humana i el medi ambient. 
BOE de 4 de juny de 1994.
Completada per:

Reial Decret 951/1997, de 20 de juny. BOE de 24 de juny de 1997.
• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 
de maig de 1997.
Adaptat per:

Ordre de 25 de març de 1998. BOE de 30 de març de 1998.

8.3.3. AGENTS CANCERÍGENS

• Directiva 90/394/CEE, de 28 de juny, relativa a la protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball (sisena 
directiva específica d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 de la Directiva 89/391/ 
CEE). DOCE L de 26 de juliol de 1990.

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. BOE de 24 
de maig de 1997.

8.3.4. PLOM

• Directiva 82/605/CEE, de 28 de juliol, sobre protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició al plom i els seus compostos iònics durant el 
treball (primera directiva particular d’acord amb l’article 8 de la Directiva 80/1107/ 
CEE). DOCE L de 23 d’agost de 1982.

• Ordre de 9 d’abril de 1986. Reglament per a la prevenció de riscos i la protecció de 
la salut dels treballadors per la presència metàl·lica de plom i els seus compostos 
iònics en l’ambient de treball. BOE de 24 d’abril de 1986. Rectificacions en el BOE 
de 3 de juny de 1986.

8.3.5. AMIANT

• Conveni OIT, núm. 162, de 24 de juny de 1986, sobre utilització de l’asbest en 
condicions de seguretat (ratificat per Instrument de 17 de juliol de 1990- BOE de 23 
de novembre de 1990, RCL 1990, 2435. Rectificacions en el BOE de 8 de març de 
1991).
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• Ordre de 21 de juliol de 1982. Condicions de treball en la manipulació de l’amiant. 
BOE d’11 d’agost de 1982. Rectificacions en el BOE de 4 d’octubre de 1982.
Desenvolupada per:

Resolució de 30 de setembre de 1982. BOE de 18 d’octubre de 1982.
• Ordre de 31 d’octubre de 1984. Reglament sobre treball amb risc d’amiant. BOE de 

7 de novembre de 1984.
Modificada per:

Ordre de 26 de juliol de 1993. BOE de 5 d’agost de 1993.
Completada per:

Ordre de 7 de gener de 1987. BOE de 15 de gener de 1987.
Ordre de 22 de desembre de 1987. BOE de 29 de desembre de 1987.

• Ordre de 30 de juny de 1987. Ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb 
risc d’amiant. DOGC de 10 de juliol de 1987. Rectificacions en el DOGC de 7 
d’octubre de 1987.

8.3.6. CLORUR DE VINIL

• Directiva 78/610/CEE de 29 de juny, referent a l’aproximació de les disposicions 
legals, reglamentàries i administratives dels estats membres, relatives a la protecció 
sanitària dels treballadors exposats al clorur de vinil monòmer. DOCE L de 22 de 
setembre de 1978.

• Ordre de 9 d’abril de 1986. Reglament per a la prevenció de riscos i la protecció de 
la salut dels treballadors per la presència de clorur de vinil monòmer en l’ambient 
de treball. BOE de 6 de maig de 1986.

8.3.7. BENZÈ

• Conveni OIT, núm. 136, de 23 de juny de 1971, sobre protecció contra els riscos 
d’intoxicació per benzè (ratificat per Instrument de 31 de març de 1973- BOE de 5 
de febrer de 1975).

• Ordre de 14 de setembre de 1959. Fabricació i utilització de productes que 
continguin benzè. BOE de 18 de setembre de 1959.
Actualitzada per:

Resolució de 15 de febrer de 1977. BOE d’11 de març de 1959.
• Resolució de 15 de febrer de 1977. Actualitza les instruccions complementàries de 

l’ordre de 14 de setembre de 1959. BOE d’11 de març de 1959.

8.3.8. PCB I PCT

• Ordre de 9 de setembre de 1986. Limitació de l’ús dels policlorobifenils (PCB) i els 
policloroterfenils (PCT). DOGC de 24 d’octubre de 1986.

8.3.9. RADIACIONS IONITZANTS (PROTECCIÓ RADIOLÒGICA)

• Directiva 92/3/EURATOM, relativa a la vigilància i al control dels trasllats de residus 
radioactius entre estats membres o procedents o amb destí a l’exterior de la 
Comunitat.

• Directiva 96/29/EMATOM, de 13 de maig, per la qual s’estableixen les Normes 
bàsiques relatives a la protecció sanitària de la població i els treballadors contra els 
perills que resulten de les radiacions ionitzants. DOCE L de 29 de juliol de 1996.
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• Llei 25/1964, de 29 d’abril, reguladora de l’energia nuclear. BOE de 4 de maig de 
1964. Rectificacions en el BOE de 6 de juny de 1964.
Modificada parcialment per:

Llei 40/1994, de 30 de desembre de 1994. BOE de 31 de desembre de 1994.
• Reial Decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament sobre 

instal·lacions nuclears i radioactives.
• Reial Decret 53/1992, de 24 de gener. BOE de 12 de febrer de 1992. Reglament 

sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants. Rectificacions en el BOE 
de 15 d’abril de 1992.

• Llei 15/1980, de 22 d’abril de 1980, sobre creació del Consell de Seguretat Nuclear. 
BOE de 25 d’abril de 1980.

8.3.10. SOROLL

• Directiva 86/188/CEE, de 12 de maig, relativa a la protecció dels treballadors contra 
els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. DOCE L de 24 de maig 
de 1986.

• Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors enfront dels 
riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre 
de 1989. Rectificacions en el BOE de 9 de desembre de 1989, i en el BOE de 26 de 
maig de 1990.

• Resolució de 30 d’octubre de 1995. Aprova una ordenança municipal tipus, 
reguladora del soroll i de les vibracions. DOGC 10 de novembre de 1995.

8.4.  LEGISLACIÓ GENERAL SOBRE MEDI AMBIENT

Legislació europea

• Directiva marc 75/442/CEE, de 15 de juliol, relativa a la gestió dels residus en 
general. DOCE L de 25 de juliol de 1975.
modificada per:

Directiva Marc 91/156/CEE, de 18 de març. DOCE L de 26 de març de 1991.
completada per:

Decisió 76/431/CEE, de 21 d’abril. DOCE L d’1 de maig de 1976.
Directiva 91/689/CEE, de 12 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991.
Decisió 94/3/CEE, de 20 de desembre. DOCE l de 7 de gener de 1994.
Decisió 94/904/CEE, de 22 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1994.
Decisió 96/302/CEE, de 17 d’abril. DOCE L d’11 de maig de 1996.
Decisió de 24 de maig. DOCE L de 6 de juny de 1996.

• Directiva 76/464/CEE, de 4 de maig, relativa a la contaminació causada per 
determinades substàncies perilloses abocades al medi aquàtic de la Comunitat. 
DOCE L de 18 de maig de 1976.
Completada per:

Directiva 86/280/CEE, de 12 de juny. DOCE L de 4 de juliol de 1986. 
Rectificacions als DOCE L de 15 de juliol de 1986, d’1 d’agost de 1986 i de 7 
d’agost de 1986.

Modificada per:
Directiva 88/347/CEE, de 24 de setembre. DOCE L de 25 de juny de 1988.
Directiva 90/415/CEE, de 27 de juliol. DOCE L de 14 d’agost de 1990.
Directiva 91/692/CEE, de 23 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991.
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• Resolució 90/C122/02, de 7 de maig, sobre política en matèria de residus. DOCE C 
de 18 de maig de 1990.

• Directiva 94/62/CEE, de 20 de desembre, relativa als envasos i als residus d’enva-
sos. DOCE L de 31 de desembre de 1994.
Completada per:

Decisió de 28 de gener de 1997. DOCE L de 20 de febrer de 1997.
Decisió de 3 de febrer de 1997. DOCE L de 22 de febrer de 1997.
Decisió de 8 de febrer de 1999. DOCE L 4 de març de 1999.

• Directiva 96/61/CEE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i al control integrats 
de la contaminació. DOCE L de 10 d’octubre de 1996.

Legislació espanyola

• Ordre de 18 d’octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació 
atmosfèrica d’origen industrial. BOE de 3 de desembre de 1976. Rectificacions en 
el BOE de 23 de febrer de 1977.
Modificat

Ordre de 25 de febrer de 1980. BOE de 24 de març de 1980.
• Llei 29/1985, de 2 d’agost. Llei de regulació d’aigües. BOE de 8 d’agost de 1985. 

Rectificacions en el BOE de 10 d’octubre de 1985.
Actualitzada per:

Reial Decret 419/1993, de 26 de març. BOE de 14 d’abril de 1993.
Modificada per:

Reial Decret 2473/1985, de 27 de desembre de 1985. BOE de 2 de gener de 
1986. Rectificacions en el BOE de 4 de febrer de 1986.
Llei 42/1994, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1994. 
Rectificacions en el BOE de 16 de febrer de 1995.
Llei 13/1996, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1996.

• Ordre de 12 de novembre de 1987. Normes sobre emissió, objectius de qualitat i 
mètodes de mesura de referència, relatius a determinades substàncies nocives o 
perilloses contingudes en els abocaments d’aigües residuals. BOE de 23 de 
novembre de 1987. Rectificacions en el BOE de 18 d’abril de 1988.
Completada per:

Ordre de 13 de març de 1989. BOE de 20 de març de 1989.
Ordre de 27 de febrer de 1991. BOE de 2 de març de 1991.
Ordre de 9 de maig de 1991. BOE de 15 de maig de 1991.
Ordre de 28 de juny de 1991. BOE de 8 de juliol de 1991.
Ordre de 25 de maig de 1992. BOE de 29 de maig de 1992.

• Reial Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny. Avaluació d’impacte ambiental. 
BOE de 30 de juny de 1986.
Completat per:

Reial Decret 1131/1988, de 26 de març. BOE de 5 d’octubre de 1988.
• Reial Decret 484/1995, de 7 d’abril. Mesures de regulació i control d’abocaments. 

BOE de 21 d’abril de 1995. Rectificacions en el BOE de 13 de maig de 1995.
• Llei 11/1997, de 24 d’abril. Llei d’envasos i residus d’envasos. BOE 25 d’abril de 1997.
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. BOE núm. 96, de 22 d’abril.

Legislació catalana

• Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del 
tractament de deixalles i residus. DOGC de 21 d’abril de 1982.

• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. DOGC de 3 de juny 
de 1988.
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• Llei 6/1993, de 15 de juliol. Llei reguladora dels residus. DOGC de 28 de juliol de 1993.
• Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l’exercici de les funcions d’inspecció i 

control en l’àmbit de protecció del medi ambient. DOGC de 8 d’octubre de 1993. 
Rectificacions en el DOGC de 13 de juliol de 1994.
Modificat per:

Decret 158/1994, de 30 de maig. DOGC de 13 de juliol de 1994.
• Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’inci-

neració de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. DOGC de 16 de 
desembre de 1994.

• Ordre d’1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de 
les característiques dels residus. DOGC de 30 de juny de 1995.

• Resolució de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic l’Acord de govern 
d’aprovació del Programa general de residus de Catalunya. DOGC de 6 de novem-
bre de 1995.

• Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 
DOGC de 9 de febrer de 1996.

• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. DOGC de 13 de gener de 1997.

• Resolució de 13 de maig de 1998, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del 
Programa de gestió dels residus d’envasos de Catalunya, adoptat pel Consell de 
Direcció de la Junta de Residus. DOGC de 2 de juliol de 1998.

8.4.1. LEGISLACIÓ SOBRE RESIDUS ESPECÍFICS

8.4.1.1. RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS

• Directiva 91/689/CEE, de 12 de desembre, relativa als residus perillosos. DOCE L
de 31 de desembre de 1991.
Completada per:

Decisió 94/904/CEE, de 22 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1994.
Decisió 96/302/CEE, de 17 d’abril. DOCE L d’11 de maig de 1996.

Modificada per:
Directiva 94/31/CEE, de 27 de juny. DOCE L de 2 de juliol de 1994.

• Directiva 94/67/CEE, de 16 de desembre, relativa a la incineració de residus 
perillosos. DOCE L de 31 de desembre de 1994.

• Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament per a 
l’execució de la Llei 20/1986. BOE de 30 de juliol de 1988.
Modificat per:

Reial Decret 1771/1994, de 5 d’agost. BOE de 19 d’agost de 1994.
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny. BOE de 5 de juliol de 1997.

• Ordre de 13 d’octubre de 1989. Determina els mètodes de caracterització dels 
residus tòxics i perillosos. BOE de 10 de novembre de 1989.

• Reial Decret 1217/1997, de 18 de juliol. Incineració de residus perillosos. BOE de 8 
d’agost de 1997.

• Ordre de 14 de juny de 1984, per la qual es disposa la publicació de l’acord del 
Consell Executiu de 24 de març de 1984, que aprova la planificació de la gestió de 
residus industrials. DOGC de 19 de juny de 1984.

• Ordre de 31 d’octubre de 1984 sobre les directrius aprovades per a la gestió de 
residus industrials. DOGC de 28 de novembre de 1984.

• Llei 2/1991, de 18 de març, de mesures urgents per a la reducció i la gestió dels 
residus industrials. DOGC de 27 de març de 1991.

• Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. DOGC de 27 de setembre de 1991.
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Modificat per: 
Llei 6/1993, de 15 de juliol. DOGC de 28 de juliol de 1993.

• Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell 
Assessor de la gestió dels residus industrials de Catalunya. DOGC de 26 de gener 
de 1994.

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus 
de Catalunya. DOGC de 3 de juny de 1994.

Amiant

• Directiva 87/217/CEE, de 19 de març, sobre la prevenció i la reducció de la conta-
minació del medi ambient produïda per l’amiant. DOCE L de 28 de març de 1987.

• Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer de 1991, sobre la prevenció i la reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. BOE de 6 de febrer de 1991.

Cadmi

• Directiva 83/513/CEE, de 26 de setembre, relativa als valors límit i als objectius de 
qualitat per als abocaments de cadmi. DOCE L de 24 d’octubre de 1983.
Modificada per:

Directiva 91/692/CEE, de 23 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991. 

Clorurs alcal ins

• Directiva 84/156/CEE, de 8 de març, relativa als valors límit i als objectius de 
qualitat per als abocaments de mercuri dels sectors diferents de l’electròlisi dels 
clorurs alcalins. DOCE L de 17 de març de 1984.
Modificada per:

Directiva 91/692/CEE, de 23 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991.

Hexaclorociclohexà

• Directiva 84/491/CEE, de 9 d’octubre, relativa als valors límit i als objectius de 
qualitat per als abocaments d’hexaclorociclohexà. DOCE L de 17 d’octubre de 1984.
Modificada per:

Directiva 91/692/CEE, de 23 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991.

• Ordre de 27 de febrer de 1991, per la qual es modifica l’annex V de l’Ordre de 12 
de novembre de 1987, relativa a normes d’emissió, objectius de qualitat i mètodes 
de mesura de referència, per a abocaments de determinades substàncies perilloses, 
en especial els corresponents a l’hexaclorociclohexà. BOE de 2 de març de 1991.

Pol ic lorobifeni ls  (PCB) i  pol ic loroterfeni ls  (PCT)

• Directiva 76/403/CEE, de 6 d’abril, relativa a la gestió de policlorobifenils i 
policloroterfenils. DOCE L de 26 d’abril de 1976.

• Directiva 96/39/CE, de 16 de setembre, relativa a l’eliminació de policlorobifenils 
i policloroterfenils. DOCE L de 24 setembre de 1196.

• Ordre de 14 d’abril de 1989, per la qual es regula la gestió de policlorobifenils i 
policloroterfenils. BOE de 29 d’abril de 1989.

• Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l’ús dels policlorobifenils (PCB) i 
els policloroterfenils (PCT). DOGC de 24 d’octubre de 1986.
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Olis usats

• Directiva 75/439/CEE, de 16 de juny, relativa a la gestió dels olis usats. DOCE L de 
25 de juliol de 1975.
Modificada per:

Directiva 87/101/CEE, de 22 de desembre. DOCE L del 12 de febrer de 1987
• Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats. BOE de 

8 de març de 1989.
Modificada per:

Ordre de 13 de juny de 1990. BOE de 26 de juny de 1990.
• Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 

dels olis usats. DOGC de 14 d’octubre de 1988.

Piles i  acumuladors

• Directiva 91/157/CEE, de 18 de març, relativa a les piles i als acumuladors que 
continguin determinades matèries perilloses. DOCE L de 26 de març de 1991.
Adaptada per:

Directiva 93/86/CEE, de 4 d’octubre. DOCE L de 23 d’octubre de 1993.
Directiva 98/101/CE, de 22 de desembre. DOCE L de 5 de gener de 1999.

8.4.1.2. RESIDUS SANITARIS I ANATÒMICS

• Decret 2263/1974, de 20 de juliol. Reglament de policia sanitària mortuòria. BOE 
de 17 d’agost de 1974.

• Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. DOGC de 16 de 
febrer de 1999.

8.4.1.3. RESIDUS RADIOACTIUS

• Reial Decret 1522/1984, de 4 de juliol, pel qual s’autoritza la constitució de 
l’Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA (ENRESA). BOE de 22 d’agost 
de 1984.
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