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Recomanacions generals sobre identificació, 

etiquetatge, emmagatzematge i transvasaments de productes químics 

 
Els laboratoris químics requereixen un tractament específic a l’hora de valorar els riscos per 
diverses raons: la gran varietat de productes químics de característiques i naturalesa molt 
diferents, els riscos derivats del contacte amb aquests, els efectes adversos que produeixen 
per a l’organisme, les exposicions puntuals intenses a productes altament tòxics, tot això unit a 
les instal·lacions, equipament i serveis (aigua, gasos, buit, aire comprimit). 

La possible acció dels contaminants químics sobre el personal depèn bàsicament de la seua 
toxicitat i del grau d’exposició, el qual depèn de la duració de l’exposició i de la concentració 
del contaminant en l’ambient de treball. 

Els factors determinants de la perillositat dels contaminants químics són els següents: 

a. Toxicitat o capacitat d’un contaminant de produir danys en l’organisme una vegada 
introduït. 

b. Vies d’entrada en l’organisme. Les principals són la respiratòria, la dèrmica, la digestiva i la 
parenteral (ferides). També poden entrar per les mucoses de l’ull. 

c. Dosi de contaminant, o concentració, a què el treballador està sotmès en un temps 
determinat. 

d. Propietats físiques i químiques, com ara la solubilitat en fluids biològics i reactivitat 
química. 

e. Estat fisiològic de la persona que està en contacte amb el contaminant. El seu organisme 
pot estar debilitat per altres causes com ara malaltia, mala nutrició, ingestió de fàrmacs, 
etcètera. 

f. Susceptibilitat individual, característica de cada persona segons edat, sexe, estat personal 
(embaràs, lactància…), factors genètics, hàbits alimentaris, higiene personal… No totes les 
persones reaccionen de la mateixa forma enfront d’una mateixa dosi de contaminant (p. e. 
al·lèrgies). 

 

 
Classificació dels productes químics 

 
El Reglament CLP (classificació, etiquetatge i envasament) estableix un nou sistema 
d’identificació del risc químic. Segons aquest Reglament s’estableixen les següents classes i 
categories de perill: 
 
Perills físics: 

- Explosius 
Són substàncies (o mescles) sòlides o líquides que de manera espontània, per reacció 
química, poden desprendre gasos a una temperatura, pressió i velocitat tals que poden 
ocasionar danys al seu entorn. 
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- Inflamables 
Les substàncies o mescles inflamables s’agrupen segons les seues característiques físiques 
en gasos, líquids, sòlids i aerosols. 

- Comburents 
Són substàncies que, en contacte amb altres, particularment amb inflamables, produeixen 
una reacció exotèrmica. Moltes vegades s’identifiquen també com a oxidants, ja que 
aquesta és la seua classificació des del punt de vista químic. 

- Gasos a pressió 
Són gasos comprimits continguts en recipients a la pressió de 200 kPa o superior o que 
estan liquats o liquats refrigerats o dissolts. 

- Reacció espontània (autoreactives) 
Són substàncies tèrmicament inestables, líquides o sòlides, que poden experimentar una 
descomposició exotèrmica intensa fins i tot en absència d’oxigen (aire). 

- Pirofòrics 
Són substàncies o mescles líquides o sòlides que, encara en xicotetes quantitats, poden 
inflamar-se al cap de cinc minuts d’entrar en contacte amb l’aire. 

- Escalfament espontani 
Són substàncies o mescles sòlides o líquides que poden escalfar-se espontàniament en 
contacte amb l’aire sense aportació d’energia. Difereixen de les pirofòriques en el fet que 
només s’inflamen quan estan presents en quantitats elevades (kg) i després d’un període 
de temps llarg (hores o dies). 

- Amb aigua desprenen gasos inflamables 
Són substàncies o mescles sòlides o líquides que, per interacció amb l’aigua, tendeixen a 
tornar-se espontàniament inflamables o a desprendre gasos inflamables en quantitats 
perilloses. 

- Peròxids orgànics 
Són substàncies o mescles orgàniques líquides o sòlides que contenen l’estructura bivalent -
OO-, que pot considerar-se derivada del peròxid d’hidrogen en què un o els dos àtoms 
d’hidrogen s’hagen substituït per radicals orgànics. Poden ser susceptibles d’experimentar 
una descomposició explosiva, cremar ràpidament, ser sensibles als xocs o a la fricció i 
reaccionar perillosament amb altres substàncies. 

- Corrosius per a metalls 
Són substàncies o mescles les quals, per mitjà d’una acció química, poden danyar 
greument, o fins i tot destruir, els metalls. 

 

Perills per a la salut 

- Toxicitat aguda 
La toxicitat aguda s’associa a les substàncies els efectes adversos de les quals es manifesten 
després de l’administració per via oral o cutània d’una sola dosi d’una substància o mescla; 
de dosis múltiples administrades al llarg de 24 hores; o com a conseqüència d’una exposició 
per inhalació durant quatre hores. 
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- Corrosió / Irritació cutània 
L’efecte corrosió s’associa a substàncies capaces de generar l’aparició de lesions 
irreversibles en la pell (una necrosi que afecta la dermis), com a conseqüència de la seua 
aplicació durant un període de fins a quatre hores. En canvi, l’efecte irritació és el que causa 
l’aparició de lesions reversibles de la pell com a conseqüència de la seua aplicació durant el 
mateix període de temps. 

- Lesions oculars greus / Irritació ocular 
Es classifiquen com a substàncies causants de lesions oculars greus les que, com a 
conseqüència de la seua aplicació en la superfície anterior de l’ull, provoquen dany en els 
seus teixits o un deteriorament físic important de la visió, no completament reversible en 
els 21 dies següents a l’aplicació. En canvi, es classifiquen com a irritants oculars les que en 
les mateixes circumstàncies produeixen alteracions oculars totalment reversibles en els 21 
dies següents a l’aplicació. 

- Sensibilització respiratòria i cutània 
Es classifiquen com a sensibilitzants les substàncies que, per inhalació o penetració cutània, 
puguen produir una reacció d’hipersensibilització, de manera que una exposició posterior a 
aquella substància o mescla done lloc a efectes negatius característics. Els sensibilitzants 
respiratoris provoquen una hipersensibilitat de les vies respiratòries després de ser 
inhalats, mentre que els sensibilitzants cutanis provoquen una resposta al·lèrgica després 
d’un contacte amb la pell. 

- Mutagenicitat 
S’associa el caràcter mutagen a les substàncies i mescles que poden produir efectes 
genètics hereditaris o augmentar la seua freqüència. Una mutació és un canvi permanent 
en la quantitat o en l’estructura del material genètic d’una cèl·lula i s’aplica tant als canvis 
genètics hereditaris que poden manifestar-se en l’àmbit fenotípic, com a les modificacions 
subjacents de l’ADN. El terme mutagen s’utilitza per a designar aquells agents que 
augmenten la freqüència de mutació en les poblacions cel·lulars, en els organismes o en 
ambdós. 

- Carcinogenicitat 
La carcinogenicitat s’associa a substàncies o mescles que indueixen càncer o augmenten la 
seua incidència. Les substàncies que han induït tumors benignes i malignes en animals 
d’experimentació, en estudis ben fets, són considerades també suposadament carcinògens 
o sospitosos de ser-ho, excepte que hi haja proves convincents que el mecanisme de 
formació de tumors no siga rellevant per a l’home. 

- Toxicitat per a la reproducció i lactància 
Aquesta classe inclou les substàncies causants d’efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat d’homes i dones adults i els efectes adversos sobre el desenvolupament dels 
descendents. 

- Toxicitat específica: exposició única 
Aquesta característica de perillositat de les substàncies i mescles fa referència a la toxicitat 
no letal que es produeix en determinats òrgans després d’una única exposició. 

- Toxicitat específica: exposicions repetides 
Aquesta característica de perillositat de les substàncies i mescles fa referència a la toxicitat 
que es produeix en determinats òrgans després d’una exposició repetida 
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- Perill per aspiració 
Es tracta de substàncies o mescles que poden presentar un perill de toxicitat per aspiració 
per a l’home. Per aspiració s’entén l’entrada d’una substància o d’una mescla, líquida o 
sòlida, directament per la boca o el nas, o indirectament per regurgitació, en la tràquea o 
en les vies respiratòries inferiors. 

 

Perills per al medi ambient 

- Perillós per al medi ambient aquàtic 
Les substàncies perilloses per al medi aquàtic es classifiquen segons els seus efectes aguts i 
crònics. 

- Perillós per a la capa d’ozó 
Per substàncies perilloses per a la capa d’ozó s’entenen aquelles substàncies que, segons 
les proves disponibles sobre les seues propietats i la seua destinació i comportament en el 
medi ambient (predit o observat), poden suposar un perill per a l’estructura o el 
funcionament de la capa d’ozó estratosfèric. 

 

 
Identificació i etiquetatge de productes perillosos 

 
Els riscos químics poden ser deguts a factors intrínsecs als mateixos productes, segons les 
seues propietats físiques i químiques indicades anteriorment, o a factors externs a aquests per 
les condicions en què s’utilitzen, per fallades en les instal·lacions o en els equips, o per un 
comportament humà inadequat, a causa del desconeixement de la perillositat del producte o 
per falta de formació. 

Un punt clau per a l’actuació preventiva davant de les substàncies químiques radica en el fet 
que tota persona que puga veure’s exposada a ells tinga la informació necessària que li 
permeta conèixer la seua perillositat i les precaucions que s’han de seguir per a manejar-les. 
Açò s’aconsegueix amb dues formes fonamentals d’informació: 

· el correcte etiquetatge dels envasos 
· les fitxes de dades de seguretat corresponents 

Els envasos amb productes intermedis o restes de transvasaments, així com els que continguen 
qualsevol residu, han d’etiquetar-se de manera que es done la informació necessària sobre el 
seu contingut i perillositat. 
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 L’etiqueta d’un producte químic perillós ha de contenir informació sobre: 

1. Identificació del productor/subministrador/distribuïdor 
Ha d’incloure el nom, l’adreça i el número de telèfon. 

2. Identificació del producte químic 
La identificació del producte ha de ser la mateixa que l’aportada per la FDS. 

3. Pictogrames 
Canvien de format, se suprimeix un i s’afigen tres de nous. Les equivalències s’indiquen en 
el quadre següent: 

 

4. Paraules d’advertiment 
Indica la major o menor gravetat del perill d’una forma ràpida i fàcil per al lector de 
l’etiqueta. S’empren les paraules "Perill" per a categories més greus de perill o "Atenció" 
per a les menys greus. 

5. Indicació de perill H (abans frases R) 
Són frases que permeten identificar i complementar determinats riscos mitjançant la 
descripció del tipus de perill (físic, per a la salut o per al medi ambient). 

6. Consells de prudència P (abans frases S) 
Són recomanacions per a l’adopció de mesures a prendre que redueixen o prevenen els 
efectes adversos causats per l’exposició a un producte perillós. 

S’ha d’evitar escriure etiquetes a mà i procurar que la llegibilitat de l’etiqueta i la seua 
adherència a l’envàs no es deterioren amb facilitat. 
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 Les fitxes de dades de seguretat donen una informació més específica i completa que les 
etiquetes. Recullen els diferents aspectes preventius i d’emergència que cal tenir en 
compte, com són les mesures que s’han de prendre per a la seua correcta manipulació, per 
a la lluita contra incendis, en cas d’accident, primers auxilis i incompatibilitats. 

És convenient posar-la a disposició del personal que usa els productes per a consultar-les. És 
obligació del fabricant o subministrador facilitar-les amb la primera entrega del producte. Es 
compon dels següents 16 apartats, els quals han d’estar redactats en la llengua oficial de 
l’Estat: 

1.  Identificació de la substància o preparat i del responsable de la seua comercialització 

2.  Composició / informació sobre els components 

3.  Identificació de perills 

4.  Primers auxilis 

5.  Mesures de lluita contra incendis 

6.  Mesures que cal prendre en cas d’abocament accidental 

7.  Manipulació i emmagatzematge 

8.  Controls d’exposició / protecció individual 

9.  Propietats físiques i químiques 

10.  Estabilitat i reactivitat 

11.  Informacions toxicològiques 

12.  Informacions ecològiques 

13.  Consideracions relatives l’eliminació 

14.  Informacions relatives al transport 

15.  Informacions reglamentàries 

16.  Altres informacions: consells relatius a la formació, usos recomanats i restriccions… 
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Emmagatzematge de productes químics 

L’emmagatzematge de productes químics no sol causar un nombre molt elevat d’accidents, 
encara que els pocs que es produeixen poden arribar a ser bastant greus. Per tant, s’han de 
prendre les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Aquestes mesures dependran de 
les quantitats i de la perillositat dels productes emmagatzemats. 

Els criteris generals que han de tenir-se en compte per a qualsevol tipus d’emmagatzematge 
de productes químics es resumeixen a continuació: 

- Comprovar que estan adequadament etiquetats. En l’etiqueta és on està la primera 
informació sobre els riscos dels productes químics. 

- Disposar de la seua fitxa de dades de seguretat (FDS). L’apartat 7 sobre la manipulació i 
emmagatzematge del producte químic dóna informació de com emmagatzemar el 
producte. 

- Portar un registre actualitzat de la recepció dels productes que permeta evitar el seu 
envelliment. 

- Agrupar i classificar els productes pel seu risc respectant les restriccions 
d’emmagatzematges conjunts de productes incompatibles, així com les quantitats màximes 
recomanades. Vegeu en la taula següent les incompatibilitats d’emmagatzematge. 

- Els materials inerts poden utilitzar-se com a elements de separació entre productes 
perillosos. 

- Aïllar o confinar certs productes, com ara: 

· Cancerígens i substàncies d’alta toxicitat 
· Substàncies pestilents 
· Substàncies inflamables 

- Limitar l’estoc de productes i emmagatzemar sistemàticament la mínima quantitat possible 
per a poder portar a terme còmodament el treball del dia a dia. Un control d’entrades i 
eixides facilitarà la seua correcta gestió. 

- Disposar en l’àrea de treball només dels productes que es vagen a utilitzar i mantenir la 
resta dels productes en una àrea d’emmagatzematge. 

- Implantar procediments d’ordre i neteja i comprovar que són seguits pel personal. 

- Planificar les emergències com ara l’actuació en cas d’una esguitada, un vessament o 
ruptura d’un envàs, un incendi i altres.  

- Formar i informar el personal sobre els riscos de l’emmagatzematge de productes, com es 
poden prevenir i com cal protegir-se. 
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 Explosius Comburents Inflamables Tòxics Corrosius Nocius 

Explosius Sí - - - - - 

Comburents - Sí - - - (2) 

Inflamables - - Sí - (1) Sí 

Tòxics - - - Sí Sí Sí 

Corrosius - - (1) Sí Sí Sí 

Nocius - (2) Sí Sí Sí Sí 

 

(1) Es podran emmagatzemar conjuntament si els productes corrosius no estan envasats en 
recipients fràgils. 

(2) Podran emmagatzemar-se junts si s’adopten certes mesures de prevenció 

 

 

Transvasaments 

El procés en què té lloc el nombre més elevat d’accidents és en el transvasament, durant el 
qual es poden produir projeccions, esguitades, contactes dèrmics, intoxicacions i cremades per 
incendi. Les mesures preventives i de protecció que cal prendre són les següents. 

En l’operació de transvasament, inclosos els de xicotetes quantitats, han d’emprar-se els EPI 
adequats als riscos específics que presenten els productes que van a manipular-se, amb 
especial atenció a la protecció de mans, la cara i aparell respiratori. 

Han d’emprar-se procediments segurs de manipulació. Han d’evitar-se els transvasaments a 
recipients més xicotets en l’interior d’un magatzem, excepte si es disposa de ventilació 
forçada. 

No es permeten operacions de transvasament de productes molt inflamables en soterranis. 

S’ha de disposar de safates per a arreplegar eventuals vessaments o degoteig. 

Ha de disposar-se de sistemes de bombament segur i eliminar l’electricitat estàtica per mitjà 
de connexió dels recipients entre aquests i el terra. 

S’ha de disposar d’extracció localitzada dels vapors, en absència o com a complement de la 
ventilació general, per a diluir els vapors despresos. 

En llocs pròxims on es transvasen o manipulen productes perillosos hi ha d’haver una banyera 
ocular i dutxes d’emergència. 
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Mesures de protecció 

Per a evitar els riscos químics s’ha d’actuar segons les tres fases següents: 

1. Sobre l’origen del risc: tancar recipients, manteniment de les instal·lacions… 

2. Mesures de protecció col·lectiva: ventilació de locals, vitrines d’extracció… 

3. Equips de protecció individual (EPI): segons la perillositat del producte i la via d’entrada, 
s’han d’utilitzar màscares amb filtres adequats, ulleres de seguretat, guants i roba 
adequada. Les bates de laboratori no es consideren EPI. 

 

 

Pla d’emergència 

Les instal·lacions químiques han de comptar amb un pla d’emergència intern que permeta 
actuar tan ràpidament com es puga en cas d’incendi, explosió, vessaments o fugues, de 
manera que s’aconseguisca evacuar les zones afectades i es minimitzen les conseqüències que 
puga tenir la situació. 

 

 

 

Documents relacionats 

- Recomanacions de seguretat i higiene en els tallers i laboratoris docents i d’investigació 
- Accidents greus freqüents en la manipulació de substàncies perilloses. Mesures bàsiques de 
prevenció 
- Prevenció davant del risc químic 
 

 

 

Més informació: 

Notes tècniques de prevenció de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball: 
NTP 725: Seguretat en el laboratori: emmagatzematge de productes químics 

NTP 726: Classificació i etiquetatge de productes químics: sistema mundialment harmonitzat 
(GHS) 

NTP 878. Regulació UE sobre productes químics (II). Reglament CLP: aspectes bàsics 

NTP 880. Regulació UE sobre productes químics (III). Reglament CLP: perills físics 

NTP 881. Regulació UE sobre productes químics (IV). Reglament CLP: perills per a la salut i per 
al medi ambient 

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/seg-lab.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/manip-perill.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/manip-perill.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/risc-qui.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_725.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_726.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/878w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/880w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/881w.pdf

