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PRÒLEG

Actualment hi ha una consciència social que propugna la defensa del medi ambient, de
forma que el posicionament d’una persona, una institució o una empresa davant dels temes
ambientals és cada cop més un valor utilitzat per jutjar el seu comportament. D’altra banda, per
complir les exigències legals és necessària la implantació d’un model de gestió planificada i or-
ganitzada dels residus. Aquesta motivació per introduir o millorar la gestió dels residus no ha
d’ésser, però, només el compliment de la legislació vigent. 

També existeix una responsabilitat de les empreses o de les institucions respecte al
medi ambient, és a dir, aquestes han de realitzar les seves activitats de forma que no ocasionin
danys al seu entorn.

La implantació d’una gestió segura dels residus fa que en la majoria dels casos s’hagin
d’analitzar els procediments de treball i el comportament de les persones. Com a conseqüèn-
cia d’aquesta anàlisi es poden produir millores en els rendiments, en la seguretat de les per-
sones, en els nivells de qualitat; també hi pot haver una disminució dels costos d’operació, així
com una disminució del volum i de la perillositat dels residus generats si s’apliquen criteris de
minimització, reducció, etc.

D’altra banda, cal recordar que l’objectiu bàsic de la Universitat com a institució és la
generació i la transmissió de coneixements al més alt nivell. Per això no es pot oblidar el caràc-
ter pedagògic formatiu vers les actuals i les futures generacions d’alumnes que suposi un com-
portament respectuós amb el medi ambient. Així mateix, la responsabilitat que la Universitat de
Barcelona té envers el medi ambient s’ha de plasmar en la confecció i la posada en marxa d’un
programa de gestió de residus.

Amb aquest motiu, ja l’any 1993 es va signar un conveni marc de col·laboració entre la
UB i la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. En aquest conveni la UB es compro-
met a elaborar un programa general de gestió de residus a la Universitat, mentre que la Junta
de Residus hi participaria subministrant el suport tècnic i legal necessari.

La Universitat de Barcelona, l’any 1994, va començar la realització de plans parcials de
gestió de residus perillosos i a recopilar dades sobre la generació de residus especials a les
seves instal·lacions. Aquesta recopilació, duta a terme per Jordi Alsina i coordinada per Màrius
Rubiralta i Ernest Trias, es va materialitzar en la realització d’un “Manual de Tractament de
Residus Tòxics i Perillosos” (1994) i d’una edició actualitzada, en castellà (1996).

El 1997, la UB va encarregar a una empresa externa la confecció d’un Pla de Gestió de
Residus Generals. A finals de l’any 1999 la Comissió de Medi Ambient de la UB va aprovar el
calendari per a la implantació de l’esmentat pla. 

Ara es publica un nou manual, en aquest cas amb un àmbit d’aplicació més ampli, sobre
la gestió de residus especials. S’hi han inclòs tant els residus tòxics i perillosos com els residus
sanitaris, radioactius, d’animals d’experimentació, etc., que en els manuals anteriors no que-
daven prou definits ni tractats.

El text està organitzat de la manera següent:

• Residus químics: pel que fa al volum i a la distribució, són els més importants en la 
nostra comunitat universitària.



• Residus sanitaris: fins ara no havien estat recollits en els manuals anteriors, però es 
generen també en volums importants i presenten característiques molt específiques, 
cosa que obliga a una gestió molt acurada.

• Residus radioactius: a causa de la seva especificitat, tant el seu ús com la seva 
gestió són molt restringits. De fet el seu tractament ha d’ésser obligatòriament extern, 
a càrrec d’una empresa autoritzada.

• Residus d’animals d’experimentació: encara que el seu volum no és gaire important 
s’ha cregut convenient dedicar-los un capítol específic.

• Residus de laboratoris fotogràfics: fins ara no s’havien tingut en compte, però, mal-
grat que el seu volum és petit, la seva especificitat i l’àmplia distribució han aconse-
llat incloure’ls en el manual.

També s’ha cregut oportú incloure un capítol introductori amb totes les classificacions i
definicions dels diferents tipus de residus segons la normativa vigent en cada cas, a més d’un
capítol específic per a cada tipus de residus, així com un capítol referent a les normes i les
mesures de seguretat a tenir en compte durant el procés de la gestió dels residus. No s’han in-
clòs en aquest manual les dades merament estadístiques de quantitats i volums de residus
generats per cada instal·lació.

Amb la publicació d’aquest manual actualitzat, tant el Comitè de Seguretat i Salut de la
UB com l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) passen a disposar de les eines
necessàries per a poder confeccionar un Pla de Gestió de Residus Especials de la UB, podent-
se implantar paral·lelament al Pla de Gestió de Residus Generals.

La tasca de reestructuració, actualització i revisió del manual ha estat cura de Natàlia
Diaz, amb l’ajut d’una beca de col·laboració de la Universitat de Barcelona, en el període com-
près entre novembre de 1997 i desembre de 1999. Rosa Tur (OSSMA) ha revisat el capítol de
les normes bàsiques de seguretat en la gestió de residus especials i el capítol de legislació,
mentre que Josep Baró (OSSMA) ha revisat el capítol de residus radioactius i Glòria
Pladellorens (OSSMA) tot el llibre des de la perspectiva mediambiental. La direcció i coordi-
nació del manual ha estat realitzada per Albert Moyano. Finalment, cal agrair la col·laboració
de la Mútua Universal en l’edició del Manual.

Màrius Rubiralta
Vicerector de Recerca

Barcelona, abril de 2000
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1. DEFINICIONS I  PRINCIPIS BÀSICS

1.1.  INTRODUCCIÓ

Els residus especials exigeixen, en funció de les seves característiques físiques,
químiques o biològiques, un procés de tractament o eliminació especial. Encara que estadísti-
cament es coneix que la contribució dels residus generats pels laboratoris químics és només
de l’1% respecte a tots els residus generats per l’activitat humana, no per això el seu impacte
pot considerar-se negligible.

Segons la nova Llei de residus (Llei 10/1998, BOE de 21 d’abril de 1998), es consideren
residus perillosos aquells que figuren en la llista de residus perillosos, aprovada en el Reial
Decret 952/1997 (BOE de 5 de juliol de 1997), els recipients i els envasos que els hagin con-
tingut, així com els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i
els que el govern pugui aprovar de conformitat amb l’establert en la normativa europea o en
convenis internacionals de què Espanya sigui part.

D’altra banda, l’Agència de Protecció Mediambiental (Environmental Protection Agency,
EPA) dels Estats Units defineix els residus perillosos com aquells residus o combinació de
residus que presenten un determinat risc, ja sigui actual o potencial, per a la salut humana o
per a altres organismes vius, a causa d’algun dels quatre motius genèrics següents:

a) no-degradabilitat i persistència al lloc d’abocament;
b) possibilitat d’efectes nocius per efecte acumulatiu;
c) possibilitat de patir transformacions biològiques amb agreujament dels seus efectes;
d) contingut elevat de components letals.

Hi ha diverses causes considerables com a fonamentals perquè certs materials siguin
classificats com a residus per eliminar, sense impedir que puguin ser objecte d’operacions que
condueixin a recuperar-los, reciclar-los, reutilitzar-los o bé emprar-los per a usos alternatius:

1. Productes caducats, que es rebutgen sense haver analitzat si conserven o no 
intactes les seves propietats originals.

2. Materials o productes que s’han deteriorat accidentalment (vessaments, etc.).
3. Substàncies que han perdut part de les seves característiques requerides.
4. Residus procedents dels processos habituals del laboratori.
5. Productes sense ús, que ara ja no s’utilitzen perquè són inadequats.

Els residus generats als laboratoris es caracteritzen en general per la seva varietat
(composicions molt heterogènies) i perquè solen generar-se en quantitats baixes i molt varia-
bles al llarg del temps. A més, en la majoria dels casos aquests residus acostumen a presen-
tar una toxicitat i/o una perillositat altes, la qual cosa en dificulta la gestió.

La Universitat de Barcelona (UB), com a entitat pública dedicada al desenvolupament
de la investigació i de la docència, es planteja la qüestió de la gestió dels residus que genera



la seva activitat per intentar respondre a la necessitat de protecció del medi ambient i de mi-
llora de la salut en el treball. En aquest context es va iniciar una sèrie d’accions amb l’objectiu
de garantir que els residus generats eren gestionats correctament, i així mateix millorar la 
consciència ambiental de tots els seus membres i realitzar una tasca educativa sobre les noves
generacions de professionals responsables del futur de la gestió dels residus.

Com a mostra de la conscienciació en aquest tema, l’any 1993 es va signar un conveni
marc de col·laboració entre la UB i la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. En
aquest conveni, la UB es comprometia a elaborar un programa general de gestió de residus a
la Universitat, mentre que la Junta de Residus hi participaria proveint suport tècnic i legal, su-
pervisant les operacions de gestió i la preparació i la implantació del programa.

Un dels primers aspectes a desenvolupar per afrontar el problema de la gestió de
residus és conèixer la situació real dels residus d’aquesta Universitat. Per aquest motiu, l’any
1994 es va iniciar l’elaboració d’una memòria sobre l’estat dels residus a la UB amb la finalitat
de poder dur a terme un pla de gestió interna mitjançant l’eliminació de la característica peri-
llosa dels residus, el condicionament i el transport i, en el cas que això no fos possible, poder
acudir a un procés de gestió externa amb plenes garanties de seguretat mitjançant un etique-
tatge i un envasament correctes. Aquesta memòria va donar lloc a la publicació d’un Manual
de tractament de residus tòxics i perillosos de la Universitat de Barcelona l’any 1996.

1.2.  CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS. DEFINICIONS

Segons la Llei 6/1993 (DOGC de 28 de juliol de 1993) es defineix:

Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus
com a productor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de tracta-
ment previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició
d’aquests residus.

Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en pos-
sessió i no tingui la condició de gestor de residus.

Gestió: la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valoració, la disposició del rebuig
i la comercialització dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions i dels llocs de des-
càrrega un cop clausurats o tancats. No es considera gestió de residus l’operació de reciclatge
en l’origen dels residus que es reincorporen al procés productiu que els ha generat.

Recollida: l’operació consistent a recollir, classificar i/o agrupar residus per transportar-los.
Transport: l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes

de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
Emmagatzematge: l’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions

de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
Comercialització: l’operació de venda o transferència de subproductes i matèries o subs-

tàncies recuperades per reincorporar-les al procés productiu.
Subproductes: els residus que es poden utilitzar directament com a primeres matèries

d’altres produccions o com a substituts de productes comercials i que són recuperables sense
necessitat de sotmetre’ls a operacions de tractament.

Reciclatge: les operacions de recuperació de subproductes dels residus.
Tractament: l’operació o el conjunt d’operacions de canvi de característiques físiques,

químiques o biològiques d’un residu per tal de reduir o neutralitzar les substàncies perilloses
que conté, recuperar-ne matèries o substàncies valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font d’ener-
gia o afavorir la disposició del rebuig.

D’altra banda, la definició de residu, segons la Llei 6/93 (DOGC de 28 de juliol de 1993)
és àmplia: es considera residu qualsevol material o objecte de què el seu posseïdor es des-
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prengui o tingui la intenció o l’obligació de despendre’s. El concepte clàssic de residu com a
material que el seu propietari destina a l’abandonament s’aplica a la definició de rebuig, que
és el residu, o la fracció d’aquest, no valoritzable. Amb aquesta diferenciació entre residu i re-
buig, el concepte de residu inclou tots els materials produïts com a conseqüència no desitjada
de qualsevol activitat humana, independentment del seu contingut econòmic, la seva possibi-
litat de comercialització o el seu destí final.

Així mateix, i als efectes de la seva gestió, la Llei 6/93 (DOGC de 28 de juliol de 1993)
fa una primera classificació dels residus utilitzant-ne l’origen com a criteri de diferenciació. Així
trobem:

• Residu municipal: els residus domèstics i també els residus de comerços, d’oficines 
i serveis i d’altres residus que, per la seva natura o composició, poden assimilar-se 
als residus domèstics (residus assimilables a urbans).

• Residu industrial: qualsevol substància o objecte resultant d’un procés de produc-
ció, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, de què el productor o 
posseïdor es desprengui o tingui la intenció de desprendre’s.

D’altra banda, i a efectes de la disposició del rebuig i atenent les seves característiques,
classifica els residus en:

• Residus especials: tot residu comprès en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 
91/689/CEE (DOCE de 31 de desembre de 1991).

• Residus no especials: tot residu que no és classificat com a especial o com a inert.
• Residus inerts: és residu inert el residu que, una vegada dipositat en un abocador, 

no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives i 
que compleix els criteris de lixiviació determinats per reglament.

En el Decret legislatiu 2/91 (DOGC de 27 de setembre e 1991) es defineix els residus
industrials especials com qualsevol residu industrial o comercial que, per les seves caracterís-
tiques tòxiques o perilloses o per causa del seu grau de concentració, requereix un tractament
específic i un control periòdic dels seus efectes nocius potencials. 

Tanmateix, s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret legislatiu els residus se-
güents, actualitzats per la Llei 6/93 (DOGC de 28 de juliol de 1993), reguladora dels residus, i
per les diferents disposicions legals aplicables a cada subgrup:

• els residus hospitalaris i clínics (Decret 27/99 –DOGC de 26 de febrer de 1999–, 
sobre la gestió dels residus sanitaris);

• els residus resultants de la prospecció, l’extracció, el tractament i l’emmagatze-
matge de recursos minerals i de l’explotació de pedreres;

• els residus radioactius;
• els explosius desclassificats;
• els residus no industrials derivats d’activitats agrícoles i ramaderes;
• els efluents gasosos emesos a l’atmosfera;
• els residus que es gestionen com a aigües residuals. 

Les raons d’aquesta exclusió les hem de trobar en les especificitats d’aquests residus i
en l’existència de legislació sectorial reguladora (vegeu capítol 8). 

D’altra banda, i dins de l’àmbit dels residus industrials, es poden establir les definicions
següents per als residus no especials o inerts:

• Residus assimilables a urbans: són aquells les característiques dels quals els perme-
ten ser gestionats conjuntament amb els residus sòlids urbans, sempre que no continguin cap
resta de residus tòxics. Fonamentalment estan constituïts per paper, cartró, plàstics, material
tèxtil, fustes, gomes, etc. 



• Residus banals o inerts: es caracteritzen per la seva innocuïtat i estan constituïts per
determinats tipus de ferralla, vidres, escòries, cendres, enderrocs, abrasius, pols metàl·liques,
sorres d’emmotllatge, refractaris, llots inerts, etc. Són aquells que en condicions d’abocador no
experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques. Com que no presenten condi-
cions adverses per al medi ambient, són susceptibles de ser utilitzats en obres públiques com
a rebliment, en abocadors, etc. 

D’altra banda, la Llei 6/93 (DOGC de 28 de juliol de 1993), reguladora del residus, es-
tableix la llibertat perquè el productor o posseïdor d’un residu el gestioni per si mateix, o el
transfereixi a un gestor autoritzat. Se n’exceptuen els posseïdors de residus que estiguin ads-
crits a un servei públic de recepció obligatòria de residus, per exemple els residus domèstics,
que han d’ésser obligatòriament admesos pels serveis municipals de recollida.

Tanmateix, declara servei públic el tractament de certs residus especials: frigorífics i
aparells que continguin CFC, piles, tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri i olis
usats.

Complementàriament al marc definit en la llei, s’ha publicat en el DOGC el Catàleg de
residus de Catalunya (Decret 34/1996, DOGC de 9 de febrer de 1996), que especifica per a
cada residu el tipus (especial, no especial o inert) i les alternatives de valorització i tractament.
D’altra banda, en l’Ordre d’1 de juny de 1995 (DOGC de 30 de juny de 1995), relativa a l’a-
creditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus, s’especi-
fiquen, a més, en els seus annexos 3 a 7, els criteris a seguir en la presa de mostres i en
l’anàlisi de residus i els seus lixiviats, fent referència a mètodes normalitzats d’anàlisi (ASTM,
EPA, ISO, DIN, etc.).

1.3.  CARACTERÍSTIQUES DE PERILLOSITAT D’UN RESIDU

La Directriu 92/32/CEE (DOCE L de 5 de juny de 1992) sobre classificació, envasament
i etiquetatge de substàncies perilloses fa les definicions següents: 

Substàncies: els elements químics i els seus compostos en estat natural o els obtinguts
mitjançant qualsevol procés de producció, inclosos els additius necessaris per conservar l’esta-
bilitat del producte i les impureses que resultin del procés emprat. En queden exclosos els dis-
solvents que puguin separar-se’n sense afectar-ne l’estabilitat ni modificar-ne la composició.

Preparats: les mescles o solucions compostes per dues o més substàncies.

En aquesta mateixa Directriu s’estableix la classificació següent de les substàncies i els
preparats perillosos ateses les seves característiques de perillositat:

Explosiu (E): substàncies i preparats que, fins i tot en absència de l’oxigen de l’aire,
poden reaccionar de forma exotèrmica i ràpida i poden explotar. Correspon a substàncies de
tipus explosiu.

Comburent (O): substàncies i preparats que, en contacte amb altres substàncies, espe-
cialment amb inflamables, produeixen una reacció fortament exotèrmica. Correspon a subs-
tàncies de tipus comburent.

Extremadament inflamable (F+): substàncies que s’inflamen molt fàcilment per l’acció
d’una font d’energia, fins i tot per sota de 0ºC. Correspon a substàncies de tipus extremada-
ment inflamable.

Fàcilment inflamable (F): substàncies que s’encenen en presència d’una flama, d’una
font de calor o per una guspira. Correspon a substàncies de tipus fàcilment inflamables.

Inflamable: substàncies i preparats líquids el punt d’ignició dels quals sigui baix. Corres-
pon a substàncies de tipus inflamables.

Molt tòxic (T+) i tòxic (T): substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o pene-
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tració cutània en petites quantitats, poden provocar efectes aguts o crònics o fins i tot la mort.
Correspon a substàncies de tipus tòxic, molt tòxic, carcinogen, mutagènic i tòxic per a la re-
producció.

Nociu (Xn): substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània,
poden provocar efectes aguts o crònics o fins i tot la mort. Correspon a substàncies de tipus
nociu, sensibilitzant, carcinogen, mutagènic i tòxic per a la reproducció.

Corrosiu (C): substàncies i preparats que, en contacte amb teixits vius, poden exercir
una acció destructiva sobre aquests. Per inhalació, ingestió o penetració cutània en petites
quantitats poden provocar efectes aguts o crònics o fins i tot la mort. Correspon a substàncies
de tipus corrosiu.

Irritant (Xi): substàncies i preparats no corrosius que, en contacte amb la pell o les mu-
coses, poden provocar una reacció inflamatòria. Per inhalació, ingestió o penetració cutània en
petites quantitats poden provocar efectes aguts o crònics o fins i tot la mort. Correspon a subs-
tàncies de tipus irritant i sensibilitzant.

Perillós per al medi ambient (N): substàncies i preparats que puguin presentar un perill
immediat o futur per al medi ambient. Per inhalació, ingestió o penetració cutània en petites
quantitats poden provocar efectes aguts o crònics o fins i tot la mort. Correspon a substàncies
de tipus perillós per al medi ambient.

Tot i que una mateixa classe ens indica diferents substàncies i/o preparats perillosos,
n’hi ha que no en tenen una d’específica. Són els:

Sensibilitzants: substàncies i preparats que, per inhalació o penetració cutània, poden
ocasionar una reacció d’hipersensibilització, de manera que una exposició posterior a aquesta
substància o preparat doni lloc a efectes negatius característics.

Carcinògens: substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània,
poden produir càncer o augmentar-ne la freqüència.

Mutagènics: substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània,
poden produir defectes genètics hereditaris o augmentar-ne la freqüència. 

Tòxics per a la reproducció: substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o pene-
tració cutània, poden produir efectes negatius no hereditaris en la descendència, o augmentar-
ne la freqüència, o afectar de manera negativa la funció o la capacitat reproductora masculina
o femenina.

La Directiva 98/24/CE (DOCE L de 5 de maig de 1998), relativa a la protecció de la salut
i de la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant
el treball, defineix com a agent químic perillós:

• els agents químics classificats com a substàncies perilloses a les Directives 67/548/
CEE (DOCE L de 27 de juny de 1967) i 88/379/CEE (DOCE L de 7 de juny de 1988).

• qualsevol agent químic que pugui representar un risc per a la seguretat i salut dels tre-
balladors, a causa de les seves propietats fisico-químiques, químiques o toxicològiques i a la
manera en que s’utilitza en el lloc de treball.

D’altra banda, i pel que fa als residus especials no recollits en la Llei 6/83 (DOGC de 20
d’abril de 1983) i la Llei 6/93 (DOGC de 28 de juliol de 1993), pertanyents a subgrups amb nor-
mativa específica, s’estableixen les definicions següents:

Residus radioactius

Segons la Llei 40/1994 (BOE de 31 de desembre de 1994) d’ordenació del sistema elèc-
tric nacional, que modifica en la seva disposició addicional cinquena la Llei 25/1964 (BOE de
4 de maig de 1964), es defineix residu radioactiu com qualsevol material o producte de rebuig,
per al qual no està previst cap ús, que estigui contaminat amb radionúclids o en contingui en
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concentracions o nivells d’activitat superiors als establerts pel Ministeri d’Indústria i Energia
previ informe del Consell de Seguretat Nuclear. Aquests valors límit no han estat encara es-
tablerts, però la data màxima fixada per la Directiva 96/29/EURATOM (DOCE L de 29 de juliol
de 1996) per establir-los és el mes de maig de l’any 2000.

Residus sanitaris

Es defineix residus sanitaris, segons el Decret 27/99 (DOGC de 26 de febrer de 1999)
sobre la gestió dels residus sanitaris, com els residus generats per activitats d’atenció a la
salut, ja siguin assistencials, preventives o d’investigació, que hagin entrat en contacte directe
o indirecte amb pacients.

Aquest residus es poden classificar en: 

a) Residus sense risc o inespecífics: 

Grup I: Són residus municipals que per la seva naturalesa i composició són inerts i no
especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador.
Aquest tipus de residus inclouen materials com el cartró, paper, material d’oficines i despat-
xos, cuines, bars, menjadors, tallers, jardineria, i en general els residus que no deriven direc-
tament d’una activitat sanitària. 

Grup II: Són residus inerts i no especials que no plantegen exigències especials en la
seva gestió fora del centre generador, i poden ser considerats residus assimilables a munici-
pals. Dins el centre generador si que suposen un risc si no son manipulats correctament.
Aquest tipus de residus inclou material de cures, guixos, robes i material d’un sol ús bruts amb
sang, secrecions i/o excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels
residus sanitaris de risc. 

b) Residus de risc o específics: 

Grup III: Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció en
la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del rebuig, tant dins com
fora del centre generador, atès que poden generar un risc per a la salut laboral i pública.
Aquests residus són la sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punyent i ta-
llant, vacunes vives i atenuades, residus anatòmics (excepte cadàvers i restes humans amb
entitat suficient procedents d’avortaments, mutilacions i operacions quirúrgiques), cultius i re-
serves d’agents infecciosos, residus d’animals d’investigació i/o experimentació inoculats bio-
lògicament, i la resta de residus sanitaris infecciosos. Es consideren a aquest efecte residus
sanitaris infecciosos els residus capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses que
figuren en l’annex d’aquest Decret, i tots els residus procedents de malalts que per necessitats
d’aïllament, i a criteri del centre generador, poden ser inclosos en aquest grup. 

Grup IV: Són els residus especials no inclosos en el grup III i els residus citotòxics, és
a dir, els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot el material que està en contacte
amb ells que presenti propietats cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques, com també les
restes de substàncies químiques, els medicaments caducats, els olis minerals, i els residus ra-
dioactius, objecte de regulació en altres normes específiques. Per a la seva gestió aquests
residus estan subjectes a requeriments especials des del punt de vista higiènic i mediambien-
tal, tant dins com fora del centre generador. 

Els residus radioactius que s’emmagatzemen en el centre sanitari mateix, un cop des-
classificats com a radioactius hauran de ser gestionats atenent a la seva tipologia (veure ca-
pítol 5).
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1.4.  PRINCIPIS BÀSICS EN LA GESTIÓ DE RESIDUS

En la gestió dels residus industrials els aspectes més importants a tenir en compte,
segons la normativa vigent, són:

• Els residus industrials només es poden entregar a tractadors autoritzats expressa-
ment per la Junta de Residus per a la gestió del tipus de residus de què es tracti.

• És productor d’un residu el titular de l’activitat que el genera, i qualsevol que efec-
tuï una manipulació dels residus que ocasioni un canvi en la seva natura o com-
posició.

• El productor d’un residu és responsable dels perjudicis que pugui causar el residu, 
fins i tot si els ha entregat a un tractador autoritzat en cas que aquest no pugui aten-
dre dita responsabilitat.

• El productor és responsable de l’envasat i l’etiquetatge dels residus i ha de vigilar el 
transport fins a les instal·lacions del tractador.

• El productor té l’obligació de minimitzar la producció de residus. Està obligat a man-
tenir un registre de tots els transports de residus que realitzi i ha de presentar una 
declaració anual en la qual constin les quantitats de residus produïdes, el tracta-
ment i el destí final.

Pel que fa als residus dels laboratoris, la seva gestió té una problemàtica diferenciada
dels residus industrials ja que es generen en petites quantitats, presenten una gran varietat i
una elevada perillositat tant des del punt de vista físico-químic com toxicològic i per al medi am-
bient. Si no es tracten i s’acumulen al laboratori generen productes químics perillosos inne-
cessaris. A més, sovint no solen estar adientment envasats, identificats i emmagatzemats. Per
tant la gestió d’aquest tipus de residus constitueix un aspecte fonamental en l’aplicació de cri-
teris de qualitat i gestió ambiental al laboratori, i a més és una de les exigències d’aplicació de
les bones pràctiques de laboratori (BPL). 

La seva gestió ha de basar-se en els principis de minimització, reutilització, tractament
i eliminació segura. Per tal de gestionar-los correctament s’ha d’establir un programa de gestió
de residus al laboratori que reculli tots els residus generats, siguin banals o perillosos, incloent-
hi els reactius caducats, els reactius no caducats però innecessaris, els materials d’un sol ús
contaminats o no, els patrons i tots aquells materials o productes que s’hagin utilitzat o gene-
rat al laboratori, com ara medicaments, paper, guants, etc. Els aspectes que poden influir en
l’elecció d’un procediment d’eliminació de residus i que cal tenir en compte a l’hora d’elaborar
el programa de gestió són, entre d’altres, els següents:

• el volum de residus generats;
• la periodicitat de generació;
• la facilitat de neutralització;
• la possibilitat de recuperació, reciclatge o reutilització;
• el cost del tractament i d’altres alternatives;
• la valoració del temps disponible.

Caldrà tenir en compte, també, diferents aspectes en funció del tipus de laboratori i de
l’activitat que es realitza:

• activitat del laboratori (investigació, docència, etc.);
• relació de productes utilitzats;
• tècniques instrumentals utilitzades;
• relació d’operacions i determinacions analítiques que s’efectuen al laboratori;
• organització del laboratori.

Així, un programa de gestió de residus que inclogui tots els residus generats al labora-
tori ha d’incloure els apartats següents:
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• Inventari. S’ha de confeccionar una relació de tots els residus generats i mantenir-la
actualitzada. Cal conèixer també la periodicitat de generació per poder establir uns terminis de
recollida i tractament raonables, amb la finalitat de racionalitzar el volum de residus acumulats
i evitar costos suplementaris.

• Recollida selectiva. El sistema de recollida selectiva s’establirà en funció dels grups
establerts amb provisió de contenidors adients a les característiques dels residus i identificació
i etiquetatge dels envasos i els contenidors.

• Caracterització, selecció i classificació. La recollida i la selecció dels residus és bàsi-
ca en un programa de gestió i cal evitar els riscos deguts a una manipulació, un transport o un
emmagatzematge insegurs. Així mateix facilita el tractament que ha d’efectuar-se per a la seva
eliminació. Tots els productes considerats com a residus han d’estar classificats i identificats
en funció de la seva perillositat (característiques físico-químiques, incompatibilitats, riscos es-
pecífics i/o tractament i eliminació posteriors). D’acord amb això, tots els residus han de ser eti-
quetats de tal manera que l’etiqueta contingui prou informació per garantir una manipulació
segura fins a la seva disposició final: codi d’identificació, noms químics dels components prin-
cipals, data d’acumulació, riscos que presenta el residu mitjançant pictogrames... 

• Minimització/reducció/recuperació. S’han de valorar les opcions més adients de recu-
peració (existeixen molts processos de recuperació de productes), de reciclatge o de reuti-
lització dels productes químics del laboratori (experiments consecutius amb els subproductes
o bé utilització en altres centres mitjançant la generació de bosses de subproductes de labo-
ratori); tractament adient al mateix laboratori o bé racionalització de les compres (optimització
dels estocs), amb la finalitat de reduir al màxim la generació de residus. També poden dis-
senyar-se experiments de docència o recerca a escala més reduïda, o bé seleccionar reactius
de menys toxicitat.

• Emmagatzematge. Els residus mai han d’emmagatzemar-se al mateix laboratori, ja
que això augmentaria el risc. Per tant, s’ha de disposar d’un espai separat del laboratori des-
tinat a magatzem de residus i equipat amb els elements de seguretat i extinció d’incendis ne-
cessaris. A més, s’ha de disposar de recipients especials que en permetin la recollida posterior
en condicions de seguretat. Els aspectes que ha de complir un envàs són: resistència a l’atac
químic, tanques segures i petites i no més de 200 l de capacitat. Aquest emmagatzematge ha
de realitzar-se d’acord amb els grups establerts, evitant incompatibilitats i altres situacions pe-
rilloses que puguin incrementar el risc. Han de tenir-se en compte aquells residus que exigei-
xen una gestió diferenciada, com ara els cancerígens i els radioactius. Al magatzem ha de
dur-se un registre, on cal anotar les dates d’entrada i sortida, i no s’ha d’admetre cap residu si
no és adequadament etiquetat. 

• Normes i mesures de seguretat. El programa de gestió ha d’incloure totes les infor-
macions relatives a la perillositat dels productes, les condicions de manipulació, els tipus d’en-
vasos, les incompatibilitats i les actuacions ens cas de vessaments, abocaments o incendis i
les emergències, així com les mesures de protecció tant col·lectives com individuals ade-
quades als productes a tractar. Aquestes normes han d’estar recollides per escrit i haurien de
seguir-se estrictament per tal de prevenir possibles riscos.

• Actuacions en cas d’accident/incidents. S’han de donar totes les instruccions d’ac-
tuació en cas d’abocaments o vessaments, o de qualsevol incident que pugui produir-se. Així
mateix han d’indicar-se les pautes d’actuació si hi ha una emergència.

A més, el programa de gestió haurà de contenir els aspectes següents:

• Responsable o responsables que en supervisin i en comprovin la correcta aplicació i
l’execució del programa i n’informin la direcció del departament, la unitat o el servei.

• Nivell de recursos necessaris. S’ha de conèixer i avaluar el cost del programa incloent-
hi totes les operacions de gestió externa: recollida, transport (ha de realitzar-se amb una fur-
goneta que disposi dels dispositius de seguretat necessaris), emmagatzematge en estacions
de transferència i posterior tractament final (incineració, tractament físico-químic o bé aboca-
ment controlat).
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• Formació i informació sobre el programa. Tot el personal ha de conèixer l’existència i
les característiques del programa de gestió de residus adoptat, la seva execució i la respon-
sabilitat que se’n derivi. La informació sobre el programa haurà de proporcionar-se per escrit.

• Vigilància sobre el procés. És obligació del productor de residus, quan aquests siguin
destinats a tractament i/o gestió externa, comprovar que tant l’empresa encarregada del trans-
port com l’empresa tractadora estan reconegudes i autoritzades com a tals per l’Administració
i que es compleixen tots els requisits administratius (fulls de seguiment, declaracions de
residus, etc.).

D’altra banda existeixen uns grups de residus afectats per disposicions legals especí-
fiques, com ara els residus radioactius, els residus sanitaris, els residus biològics i els residus
amb agents cancerígens. Això implica que aquests residus han de gestionar-se de manera
diferenciada d’acord amb les prescripcions legislatives específiques per a cada tipus, ja que
han de tenir una identificació pròpia que permeti reconèixer-los clarament. Aquestes conside-
racions específiques hauran d’estar recollides en el programa de gestió de residus.

En el cas dels residus radioactius, únicament poden ésser gestionats per una empresa
autoritzada pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN), que al nostre país és ENRESA, directa-
ment o indirectament.

En el cas dels residus biològics s’han d’aplicar les directrius de la Directiva 90/679/CEE
(DOCE L de 31 de desembre de 1990) i les seves modificacions posteriors i del Reial Decret
664/1997 (BOE de 24 de maig de 1997), sobre protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics. Si són generats en un centre sanitari se’ls ha
d’aplicar les disposicions relatives als residus sanitaris, que s’han de gestionar d’acord amb el
Decret 27/1999 (DOGC de 16 de febrer de 1999).

En el cas dels residus de productes cancerígens s’han d’aplicar les directrius de la
Directiva 90/394/CEE (DOCE L de 26 de juliol de 1990) i el Reial Decret 665/1997 (BOE de 24
de maig de 1997), relatius a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Pel que fa als residus procedents de restes d’animals d’experimentació morts, aquests
han de ser gestionats pel Servei Municipal de Recollida d’Animals Morts, dependent de Parcs
i Jardins a Barcelona, i a través de l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospitalet del Llobregat.

Un altre grup de residus que mereix una consideració especial és el format pels gasos
a pressió, sotmesos a la reglamentació relativa a aparells a pressió. No obstant això, si es dis-
posa d’una bombona o una ampolla que no es pensi utilitzar o estigui caducada, s’ha de tornar
al subministrador si n’és el propietari o, si és propietat del laboratori, s’ha de buidar amb les
degudes precaucions, cal rentar-la i omplir-la d’aigua perquè resulti inutilitzable i gestionar-la
com un recipient metàl·lic. Aquest procediment només es pot dur a terme amb gasos no tòxics
i no corrosius. Altrament, cal contactar amb el proveïdor o amb una empresa especialitzada.

Tanmateix, s’han de considerar els residus provinents de piles, fluorescents i olis usats,
ja que malgrat que la seva producció no és gaire abundant la seva gestió és molt específica i
està recollida com a servei públic en la Llei 6/1993 (DOGC de 28 de juliol de 1993). Els olis
usats estan regulats per diferents normatives, tant comunitàries (Directiva 75/439/CEE, DOCE
L de 25 de juliol de 1975 i modificacions) com estatals (Ordre de 28 de febrer de 1989, BOE
de 8 de març de 1989) o autonòmiques (Ordre de 6 de setembre de 1988, DOGC de 14 d’oc-
tubre de 1988). Pel que fa a piles i acumuladors, la seva gestió està regulada per la Directiva
91/157/CEE (DOCE L de 26 de març de 1991).

1.5.  RESIDUS GENERATS A LA UB

Dins del context en el qual s’inscriu aquest escrit, els residus produïts per les diferents
instal·lacions de les institucions universitàries es poden classificar en:
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a) Residus assimilables a urbans: són aquells les característiques dels quals els per-
meten ser gestionats conjuntament amb els residus sòlids urbans, sempre que no continguin
cap resta de residus tòxics. Fonamentalment estan constituïts per paper, cartró, plàstics,
vidres, material tèxtil, fustes, gomes, etc. 

b) Residus banals o inerts: es caracteritzen per la seva innocuïtat, estant constituïts per
determinats tipus de ferralla, escòries, cendres, enderrocs, abrasius, pols metàl·liques, sorres
d’emmotllatge, refractaris, llots inerts, etc. Com que no presenten condicions adverses per al
medi ambient, són susceptibles de ser utilitzats en obres públiques com a rebliment, en abo-
cadors, etc. 

c) Residus especials: són considerats com a tals aquells que es defineixen en la Llei
bàsica com a residus tòxics i perillosos, o que s’especifiquen en el Reglament que desenvolu-
pa la Llei, o finalment aquells que poden ser inclosos en les revisions successives de les di-
rectives corresponents de la CEE. Aquests residus i encara d’altres que, no essent
específicament tòxics i perillosos, poden arribar a ser-ho en determinades combinacions, quan-
titats o concentracions exigeixen, en funció de les seves característiques físiques, químiques
o biològiques, un procés de tractament o eliminació especial. S’hi inclouen també aquells
residus amb legislació específica, com ara els radioactius, els sanitaris, etc.

D’altra banda, el residus especials generats a la Universitat de Barcelona també es
poden classificar, segons la seva composició, en: 

• residus químics;
• residus sanitaris, incloent-hi els biosanitaris i els residus d’animals d’experimentació;
• residus radioactius.

Mereixen una consideració a part un grup de residus, els generats als laboratoris fo-
togràfics, que es tracta en un capítol específic (capítol 7) per les seves característiques de 
generació i/o gestió.

També s’han de considerar els residus procedents de restes de pintures i vernissos i els
olis residuals; per una banda, hi ha els procedents de l’activitat docent i de recerca i, per l’al-
tra, els generats al servei de manteniment.

El volum més important de residus generats a les instal·lacions de la UB està constituït
pels residus químics. Gairebé se’n generen a tots els laboratoris de la Divisió III (Ciències
Experimentals i Matemàtiques: facultats de Química, Biologia, Física i Geologia) i de la Divisió
IV (Ciències de la Salut: facultats de Medicina, Farmàcia, Psicologia i escoles d’Infermeria,
Odontologia i Podologia), en alguns laboratoris de la Divisió I (Ciències Humanes i Socials:
Facultat de Belles Arts i Laboratori de Paisatge de la Facultat de Geografia), de la Divisió V
(Ciències de l’Educació: Departament de Ciències Experimentals i Matemàtiques) i als labora-
toris dels serveis Científico-Tècnics. Llevat dels residus que es poden neutralitzar i tractar al
mateix laboratori on es generen (vegeu capítol 3), sempre en petites quantitats, la major part
es gestiona mitjançant un tractador extern.

El segon grup de residus, en funció del seu volum, el constitueixen els residus sanitaris
i contaminats per agents biològics i/o cancerígens (grups III i IV de residus sanitaris). La major
part d’aquests residus es genera als diferents centres de la Divisió IV (Ciències de la Salut),
incloent-hi tant els generats als laboratoris d’investigació, els generats per la docència i els
originats a les diferents clíniques que posseeix la UB (Odontologia, Podologia). En aquest
apartat també s’han d’incloure alguns dels residus generats pels serveis Científico-Tècnics i la
Facultat de Biologia (Divisió III).

Els residus radioactius, malgrat que no es generen en volums considerables, mereixen
un tractament especial, ja que per les seves característiques de perillositat requereixen unes
mesures de seguretat molt acurades. Els principals centres on es generen residus radioactius
són: la Divisió IV (Ciències de la Salut), i els laboratoris experimentals de la Divisió III (Ciències
Experimentals i Matemàtiques). Les instal·lacions radioactives existents són les següents:
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• instal·lació radioactiva de la Facultat de Biologia,
• instal·lació radioactiva de les Facultats de Química i Física,
• instal·lació radioactiva de la Facultat de Farmàcia,
• instal·lació radioactiva de la Facultat de Medicina (campus Casanova),
• instal·lació radioactiva del campus de Bellvitge,
• instal·lació de raigs x de la Clínica Odontològica,
• instal·lació de raigs x de la Clínica Podològica.

Pel que fa als residus d’animals d’experimentació, aquests es generen als diferents es-
tabularis que hi ha als centres de la Divisió IV (Ciències de la Salut: estabularis del campus
Casanova-Facultat de Medicina, campus de Bellvitge, Facultat de Farmàcia i Facultat de
Psicologia) i a la Facultat de Biologia de la Divisió III (Ciències Experimentals i Matemàtiques).

Els residus de laboratoris fotogràfics són un cas a part, perquè es generen en molt poca
quantitat però en un nombre molt gran de petites unitats de revelatge fotogràfic disseminades
pels diferents centres de la UB. 

D’altra banda cal remarcar també que la gestió de piles i fluorescents no s’ha inclòs en
aquest manual, però ho estarà en el Pla de residus generals de la Universitat de Barcelona.
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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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Nota: és important que afegiu primer el nitrit de sodi i seguidament l'àcid sulfúric. 
Si afegiu aquests reactius en l'ordre invers es generarà àcid hidrazoic, que és explosiu,

volàtil i tòxic. 

Azides orgàniques

A. Suspeneu 10,9 g de clorur d'estany (II) en 40 mL de metanol amb agitació, i afegiu 
4 g (0,03 mols) d'azida benzílica gota a gota. Quan l'addició sigui completa, agiteu la barreja
de reacció a temperatura ambient durant 30 min, i llavors diluïu amb aigua, neutralitzeu i abo-
queu-la a l'aigüera.

B. Afegiu a poc a poc 1 g (0,0084 mols) de fenilazida en una barreja agitada de 6 g d'es-
tany granulat en 100 mL d'HCl concentrat. Agiteu la barreja durant 30 min després de l'addició,
i aboqueu la barreja sobre una gran quantitat d'aigua freda, neutralitzeu i aboqueu-la a l'aigüe-
ra. L'estany no reaccionat pot ésser reciclat o considerat com a residu sòlid.

Compostos relacionats 

Els procediments descrits anteriorment per a l'azida de sodi no s'han d'utilitzar per a
azides de metalls pesants, ja que la majoria són sensibles i explosives als cops. En aquests
casos cal ajuda professional. Els procediments per a azides orgàniques són aplicables gene-
ralment, encara que en tots els casos cal validar les reaccions per assegurar-nos que les
azides són destruïdes completament. Els productes d'aquestes reaccions són les correspo-
nents amines, que poden ser per elles mateixes productes perillosos.

3.5.15. HIDRAZINES

Les hidrazines constitueixen una àmplia classe de compostos que tenen junts dos àtoms
de nitrogen units per un enllaç senzill. Tenen la fórmula general R1R2NNR3R4, on R1, R2, R3 i
R4 poden ser grups alquil, aril, o hidrògens. La hidrazina (p.e. 113ºC), l'1,1-dimetilhidrazina
(p.e. 63ºC), l'1,2-dimetilhidrazina (dihidroclorur, p. f. 167-169ºC), la metilhidrazina (p.e. 87ºC),
l'1,2-difenilhidrazina (p.f. 123-126ºC) i la fenilhidrazina (p.e. 238-241ºC) poden provocar càncer
en animals d'experimentació.

La hidrazina presenta un perill d'explosió sota certes condicions, incloent-hi la des-
til·lació a l'aire, i pot produir sensibilització a la pell (irritació forta de la pell), enverinament
sistèmic i pot produir problemes de fetge i als glòbuls vermells de la sang; la metilhidrazina és
corrosiva per a la pell, els ulls i les membranes mucoses i pot cremar en contacte amb l'aire;
l'1,1-dimetilhidrazina i l'1,2-dimetilhidrazina són perilloses en presència de foc o quan són ex-
posades als oxidants, i la fenilhidrazina produeix una varietat d'efectes tòxics que inclouen der-
matitis, anèmia i lesions a la melsa, al fetge, a la medul·la òssia i al ronyó com també presenta
perill d'incendi en presència d'oxidants.

Les hidrazines de baix pes molecular són generalment líquids incolors solubles en aigua
i dissolvents orgànics. Per la seva natura bàsica, la majoria de les hidrazines són solubles en
àcid. Estrictament parlant, aquelles hidrazines amb un carbonil adjacent a un dels nitrògens es
denominen hidrazides, encara que es fa servir el terme genèric d'hidrazina.

Les hidrazines tenen una amplia utilitat en química orgànica sintètica, als laboratoris
d'investigació de càncer i en la indústria.

Principi  de la  destrucció

La hidrazina pot ser degradada per reducció amb aliatge Ni-Al en dissolució d'hidròxid
de potassi (KOH) o per oxidació amb KMnO4 en H2SO4 o amb hipoclorit de sodi (NaClO).
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Al/Ni - KOH
N2H4 + H2 2NH3

N2H4 + 2OCl- N2 + 2Cl- + 2H2O

Els productes de les reaccions de reducció de les hidrazines substituïdes són les amines
corresponents (73-100% de rendiment) amb reducció de l'anell aromàtic en cas que el tingui.

Els productes de les reaccions d'oxidació de les hidrazines substituïdes no són
coneguts. De totes maneres està comprovat que l'oxidació de les hidrazines té tendència a pro-
duir nitrosamines altament cancerígenes com a subproductes, particularment si l'1,1-dimetil-
hidrazina és el substrat, ja que produeix residus mutagènics. Tots els mètodes produeixen 
> 99% de destrucció de les hidrazines.

La reducció de l'1,2-difenilhidrazina sota condicions àcides pot donar lloc a benzidina
(carcinògena), però s'ha trobat que la reducció amb aliatge Ni-Al sota condicions bàsiques no
dóna una quantitat detectable de benzidina (límit de detecció: 1% de la quantitat teòrica).

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides d'hidrazines

Dissoleu la hidrazina amb aigua fins que la concentració no excedeixi de 10 mg mL-1. Si
la hidrazina no és prou soluble en aigua, utilitzeu metanol com a alternativa. Afegiu un volum
igual de dissolució de KOH (1 M) i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL d'aques-
ta dissolució afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al de manera que no es formi excessiva escuma. La reac-
ció pot ésser bastant exotèrmica i es realitza en un recipient de volum almenys tres vegades
més gran que la barreja final de reacció. Cobriu la barreja de reacció, agiteu durant 24 h, i
aleshores filtreu a través de Celite. Deixeu assecar el Ni emprat en una safata metàl·lica du-
rant 24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid. Comproveu que
la destrucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i aboqueu a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció d'hidrazines en dissolució aquosa

Diluïu la barreja amb aigua si és necessari fins que la concentració no excedeixi de 10
mg mL-1. Afegiu un volum igual de dissolució de KOH (1M) i agiteu la barreja magnèticament.
Per cada 100 mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g d'aliatge de Ni-Al de manera que no es formi
excessiva escuma. La reacció pot ésser bastant exotèrmica i es realitza en un recipient de
volum almenys tres vegades més gran que la barreja final de reacció. Cobriu la barreja de reac-
ció, agiteu durant 24 h, i aleshores filtreu a través d'un rebliment de Celite. Deixeu assecar el
Ni emprat en una safata metàl·lica durant 24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-
lo com a residu sòlid. Comproveu que la destrucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i
aboqueu a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció d'hidrazines en dissolvents orgànics no miscibles amb aigua (per exemple,
diclorometà)

Diluïu la barreja amb aigua si és necessari fins que la concentració d'hidrazina no ex-
cedeixi de 5 mg mL-1. Agiteu la barreja de reacció i afegiu un volum de dissolució de KOH 
(2 N) i tres volums de metanol (diclorometà:aigua:metanol, 1:1:3). Per cada litre de dissolució
afegiu 100 g d'aliatge de Ni-Al de manera que no es formi excessiva escuma. Afegiu un volum
igual de dissolució de KOH (1M) i agiteu la barreja magnèticament. La reacció pot ésser bas-
tant exotèrmica i es realitza en un recipient de volum almenys tres vegades més gran que la
barreja final de reacció. Cobriu la barreja de reacció, agiteu durant 24 h, i aleshores filtreu a
través d'un rebliment de Celite. Deixeu assecar el Ni emprat en una safata metàl·lica durant 
24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid. Comproveu que la
destrucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i aboqueu a l'aigüera amb excés d'aigua.
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Destrucció d'hidrazines en alcohols o en dimetilsulfòxid (DMSO)

Diluïu la dissolució amb aigua o etanol si és necessari fins que la concentració d'hidra-
zina no excedeixi de 10 mg mL-1. Afegiu un volum igual de dissolució de KOH (de concentració
1 mol L-1) i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g
d'aliatge de Ni-Al de manera que no es formi excessiva escuma. La reacció pot ésser bastant
exotèrmica i es realitza en un recipient de volum almenys tres vegades més gran que la bar-
reja final de reacció. Cobriu la barreja de reacció, agiteu durant 24 h, i aleshores filtreu a través
d'un rebliment de Celite. Deixeu assecar el Ni emprat en una safata metàl·lica durant 24 h
(lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid. Comproveu que la des-
trucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció d'hidrazines en oli d'oliva i oli mineral

Per cada volum de dissolució afegiu dos volums d'èter de petroli i extraieu aquesta bar-
reja amb un volum d'àcid clorhídric (HCl) de concentració 1 mol L-1. Extraieu la fase orgànica
dues vegades més amb HCl de concentració 1 mol L-1 i ajunteu els extractes. Diluïu els ex-
tractes, si cal, fins que la concentració d'hidrazines no excedeixi de 10 mg mL-1. Per cada 100
mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g d'aliatge de Ni-Al de manera que no es formi excessiva es-
cuma. La reacció pot ésser bastant exotèrmica i es realitza en un recipient de volum almenys
tres vegades més gran que la barreja final de reacció. Cobriu la barreja de reacció, agiteu du-
rant 24 h, i aleshores filtreu a través d'un rebliment de Celite. Deixeu assecar el Ni emprat en
una safata metàl·lica durant 24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu
sòlid. Comproveu que la destrucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i aboqueu a
l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

Els procediments abans esmentats es poden aplicar de manera general a d'altres
hidrazines. 

3.5.16. AMIDUR DE SODI

L'amidur de sodi (NaNH2) és un sòlid cristal·lí, que pot reaccionar explosivament amb
l'aigua, per l'escalfor o en moure'l. Pot convertir-se en explosiu en emmagatzemar-lo, ja que a
la superfície es formen productes d'oxidació explosius. S'utilitza en síntesi orgànica. La
presència de productes d'oxidació es detecta pel color taronja-marró, en contrast amb el color
blanc o gris lluent de l'amidur no oxidat.

Procediment de destrucció

Submergiu el compost en toluè o querosè i afegiu lentament etanol al 95% amb agitació.
L'amidur de sodi es converteix en etòxid de sodi i amoníac. Quan la reacció és completa diluïu
la barreja de reacció amb aigua i aboqueu-la a l'aigüera. Renteu el material contaminat amb
etanol.

L'amidur decolorat ha de ser descompost pel procediment hidrocarbur-etanol. Alterna-
tivament, l'amidur de sodi en petites porcions pot ser destruït per agitació amb un excés de
NH4Cl.

NaNH2 + NH4Cl NaCl + 2NH3
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Compostos relacionats

Aquest procediment també és aplicable a l'amidur de potassi (KNH2).

3.5.17. CIANURS I BROMUR DE CIANOGEN

Els cianurs inorgànics són compostos extremadament tòxics i han d'ésser transportats
amb cura i evitant que entrin en contacte amb àcids, ja que es generaria cianur d'hidrogen
(HCN), que és un gas volàtil (p. e. 26ºC), altament tòxic (per inhalació, ingestió i absorció a la
pell), inflamable i que forma barreges explosives amb l'aire. El contacte amb cianur d'una ma-
nera extrema és ràpidament fatal; si el contacte és menys extrem produeix símptomes com ara
mal de cap i nàusees. Existeixen evidències que és un agent mutagènic potencial, i està provat
que pot augmentar els riscos de mutagènesi i teratogènesi en humans. Aquests compostos
tenen un gran nombre d'utilitats en síntesi orgànica.

El bromur de cianogen (CNBr) és un sòlid cristal·lí, volàtil i altament tòxic (p. f. 49-51ºC).
És utilitzat als laboratoris per a l'activació d'agarosa en cromatografia d'afinitat, en anàlisi de
l'estructura proteica i per a la detecció de compostos de piridina.

Principi  de la  destrucció

El cianur d'hidrogen pot ser degradat per dilució amb un o més volums d'etanol i inci-
nerant la dissolució a continuació.

Els cianurs inorgànics i el CNBr en petites quantitats són oxidats per NaClO o Ca(ClO)2
en dissolució bàsica per donar l'ió cianat menys tòxic (relativament innocu). És possible a con-
tinuació realitzar la posterior hidròlisi de l'ió cianat.

NaCN + NaOCl NaOCN + NaCl

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides

A. Dissoleu NaCN o CNBr en aigua fins que la concentració no excedeixi de 25 mg mL-1

per al NaCN i 60 mg mL-1 per al CNBr. Barregeu un volum d'aquesta dissolució amb un volum
de dissolució d'hidròxid de sodi (NaOH) de concentració 1 mol L-1 i dos volums de dissolució
de NaClO al 5,25% preparada fa poc (per exemple, NaCN:NaOH:NaOCl 1:1:1, v/v/v). Agiteu la
barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu la barreja i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Dissoleu NaCN o CNBr en aigua fins que la concentració no excedeixi de 25 mg mL-1

per al NaCN i 60 mg mL-1 per al CNBr. Barregeu un volum d'aquesta dissolució amb un volum
de dissolució d'hidròxid de sodi (NaOH) de concentració 1 mol L-1 i afegiu 60 g de Ca(ClO)2 per
litre de dissolució basificada. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat
completa, neutralitzeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. 

Destrucció de cianur de sodi o bromur de cianogen en dissolució

A. Si és necessari diluïu la dissolució de NaCN amb aigua fins que la concentració no
excedeixi de 25 mg mL-1 i diluïu les dissolucions aquoses de CNBr amb aigua fins que la con-
centració no excedeixi de 60 mg mL-1. Si cal, diluïu les dissolucions aquoses de CNBr en dis-
solvents orgànics amb el mateix dissolvent orgànic fins que les concentracions no excedeixin
de 60 mg mL-1 per a l'acetonitril, 30 mg mL-1 per al dimetilsulfòxid (DMSO), la dimetilformami-
da (DMF), el 2-metoxietanol, o l'HCl de concentració 0,1 mol L-1, 25 mg mL-1 per a l'etanol i 19
mg mL-1 per a la N-metil-2-pirrolidona (NMP). Per cada volum de dissolució afegiu un volum de
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dissolució de NaOH de concentració 1 mol L-1 i dos volums de dissolució de NaClO al 5,25%
preparada fa poc. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat comple-
ta, neutralitzeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Si és necessari diluïu la dissolució de NaCN amb aigua fins que la concentració no
excedeixi de 25 mg mL-1 i diluïu les dissolucions aquoses de CNBr amb aigua fins que la con-
centració no excedeixi de 60 mg mL-1. Si cal, diluïu les dissolucions aquoses de CNBr en dis-
solvents orgànics amb el mateix dissolvent orgànic fins que les concentracions no excedeixin
de 60 mg mL-1 per a l'acetonitril, 30 mg mL-1 per al dimetilsulfòxid (DMSO), la dimetilformami-
da (DMF), el 2-metoxietanol, o l'HCl 0,1 M, 25 mg mL-1 per a l'etanol i 19 mg mL-1 per a la 
N-metil-2-pirrolidona (NMP). Per cada volum de dissolució afegiu un volum de dissolució de
NaOH de concentració 1 mol L-1, i llavors afegiu 60 g de Ca(ClO)2 per litre de dissolució basi-
ficada. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat completa, neutralit-
zeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. 

Destrucció de bromur de cianogen en àcid fòrmic al 70%

A. Diluïu la dissolució, si cal, fins que la concentració de CNBr no excedeixi de 60 mg
mL-1 i basifiqueu la dissolució mitjançant l'addició lenta de dos volums de dissolució de KOH
de concentració 10 mol L-1 (procés molt exotèrmic). Refredeu i per cada volum de dissolució
afegiu un volum de NaOH de concentració 1 mol L-1 i dos volums de dissolució de NaClO al
5,25% preparada recentment. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha
estat completa, neutralitzeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Diluïu la dissolució, si cal, fins que la concentració de CNBr no excedeixi de 60 mg
mL-1 i basifiqueu la dissolució mitjançant l'addició lenta de dos volums de dissolució de KOH
de concentració 10 mol L-1 (procés molt exotèrmic). Refredeu i per cada volum de dissolució
afegiu un volum de NaOH de concentració 1 mol L-1 i 60 g de Ca(ClO)2 per litre de dissolució
basificada. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat completa, neu-
tralitzeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. 

Destrucció de cianur d'hidrogen

En un baló de tres boques equipat amb agitador, termòmetre i embut d'addició, dissoleu
l'HCN en alguns volums d'aigua gelada en un bany de gel, afegiu aproximadament un equiva-
lent molar de dissolució de NaOH a 0-10ºC per convertir l'HCN en la seva sal de sodi (no afegiu
NaOH, NaCN o qualsevol altra base a l'HCN líquid, ja que pot tenir lloc una reacció violenta de
polimerització del cianur d'hidrogen). Afegiu un 50% d'excés de dissolució de NaCl al 5,25%
(concentració 0,75 mol L-1) (80 mL de dissolució per cada gram d'HCN) a 0-10ºC amb agitació
i deixeu que la barreja s'escalfi a temperatura ambient. Després manteniu l'agitació durant
unes hores. Comproveu que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu i aboqueu-la a
l'aigüera amb excés d'aigua. 

Compostos relacionats

Aquests procediments poden ser aplicables al clorur de cianogen (CNCl), al iodur de
cianogen (CNI) i a d'altres cianurs inorgànics, com ara els cianurs insolubles en Cu (I):

2CuCN + 3NaOCl + H2O 2Cu2+ + 3Na+ + 2OCN- + 2OH- + 3Cl-

El procediment també destrueix ferrocianurs solubles. Alternativament, aquests poden
ser precipitats com a sals de Fe (II) o Fe (III), per eliminar en un abocador controlat conside-
rant-los residus sòlids. Per calcular la quantitat d'hipoclorit necessària, és convenient recordar
els equivalents addicionals que poden ser necessaris si el catió metàl·lic pot ser oxidat a un
estat de valència superior.
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Aquests procediments, pel contrari, no són aplicables als nitrils orgànics, els quals són
tractats com a grup independent.

3.5.18. NITRILS ORGÀNICS

L'acetonitril (p.e. 82ºC) utilitzat com a dissolvent habitual als laboratoris és moderada-
ment tòxic, produeix convulsions, nàusees i vòmits, i és un conegut compost teratogen. La inci-
neració és el mètode preferit d'eliminació. El cianur de benzil (p.e. 233-234ºC) pot explotar en
contacte amb l'hipoclorit de sodi. Altres compostos que s'inclouen en aquest grup són el 3-eto-
xipropionitril (p.e. 172ºC) i el benzonitril (p.e. 188 ºC).

Principi  de la  destrucció

Aquests compostos són degradats amb aliatge Ni-Al en base diluïda per donar la cor-
responent amina amb un 67-68% de rendiment. La destrucció és > 90% en tots els casos. La
reducció amb aliatge Ni-Al no destrueix els cianurs inorgànics. Aquests han de ser degradats
com s'ha indicat a l'apartat 3.3.17. Alguns nitrils d'aril han estat reduïts a les corresponents
amines amb aliatge Ni-Al, però la destrucció completa dels productes inicials no ha estat es-
tablerta. 

Procediment de destrucció

Disposeu 0,5 g de nitril en 50 mL d'aigua i afegiu llavors 50 mL de dissolució d'hidròxid
de potassi (KOH) de concentració 1 mol L-1. Agiteu aquesta barreja, afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al
en petites porcions per evitar la formació abundant d'escuma. Agiteu la barreja durant tota la
nit, i llavors filtreu a través de Celite. Neutralitzeu el filtrat, comproveu que la destrucció ha
estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. Col·loqueu el Ni emprat en una
safata metàl·lica, i assequeu-lo durant 24 h lluny de la presència de dissolvents inflamables i
considereu-lo com a residu sòlid.

3.5.19. MERCAPTANS I SULFURS INORGÀNICS

Els mercaptans són compostos orgànics de fórmula general RSH, on R és un grup alquil
o aril. Els compostos arílics són també coneguts com a tiofenols. El metilmercaptà és un gas
a temperatura ambient (p.e. 6ºC), l'etilmercaptà és un líquid de baix punt d'ebullició (p.e. 35ºC)
i la majoria dels altres mercaptans són líquids (per exemple, tiofenol, p.e. 169ºC) encara que
se'n coneixen alguns de sòlids. La majoria dels líquids i també alguns sòlids són volàtils i pro-
dueixen una forta olor. El metilmercaptà és tòxic per inhalació. L'etilmercaptà és irritant de la
pell i dels ulls, i pot tenir efectes en el sistema nerviós central. El tiofenol és un irritant dels ulls
i pot causar dermatitis, mal de cap i mareig. Els mercaptans són reactius habituals en síntesi
orgànica.

Els sulfurs inorgànics són sòlids que en ser tractats amb un àcid alliberen sulfur d'hidro-
gen, que és un gas extremadament tòxic d'olor desagradable. El sulfur de sodi pot explotar
amb l'escalfament ràpid o amb els cops. Aquests compostos són àmpliament utilitzats als labo-
ratoris químics.

Principi  de la  destrucció

Els mercaptans poden ser oxidats en dissolució aquosa per NaClO o Ca(ClO)2 al seu
corresponent àcid sulfònic. En general, aquests compostos no són volàtils i són menys
olorosos. Si el mercaptà conté altres grups que poden ser oxidats pel ClO- la quantitat utilitza-
da d'aquest reactiu ha de ser incrementada proporcionalment. De la mateixa manera, el sulfur
inorgànic pot ser oxidat a sulfat.
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RSH + 3NaOCl RSO3H + 3NaCl
Na2S + 4OCl- Na2SO4 + 4Cl-

Petites quantitats de sulfur d'hidrogen poden ser oxidades utilitzant els mateixos reac-
tius. Per mantenir la reacció sota control, un primer pas és absorbir l'H2S en excés d'hidròxid
de sodi (NaOH) aquós, i llavors afegir la dissolució gota a gota en una dissolució de NaClO en
una vitrina (precaució: l'H2S és verinós i és un dels perills més grans dins de l'ampli rang de
productes de laboratori). Una possible alternativa és precipitar l'ió S2- com a sulfur insoluble per
eliminar-lo en un abocador controlat com a residu sòlid.

Procediments de destrucció

A. Abans de començar la reacció prepareu un bany de gel per si cal refredar la reacció.
Agiteu una dissolució de NaClO al 5,25% (2,5 L, 1,88 mols, 25% en excés) a temperatura am-
bient en un baló de tres boques de 5 L equipat amb agitador, termòmetre i embut d'addició, i
afegiu llavors 0,5 mols de mercaptà líquid gota a gota. Si el mercaptà és un sòlid, primer s'ha
de dissoldre en tetrahidrofurà (THF) i afegir-lo després a la barreja de reacció amb l'ajuda d'un
embut d'addició. Els sulfurs inorgànics cal afegir-los en forma de dissolucions aquoses. Si s'ob-
serva que el mercaptà està dissolt i la temperatura augmenta, això indica que la reacció ha
començat. Si no hi ha reacció després d'afegir el 10% del mercaptà, atureu l'addició i escalfeu
la barreja a 50ºC. Només s'afegirà més mercaptà si la reacció ha començat. Afegiu el mercap-
tà mantenint la temperatura mitjana entre 45-50ºC. Si la temperatura augmenta per sobre
d'això pot caldre utilitzar un bany de gel. Quan l'addició ha finalitzat (1 h aproximadament), agi-
teu la barreja durant 2 h més mentre la temperatura disminueix, i seguidament aboqueu-la a
l'aigüera amb un excés d'aigua.

B. Abans de començar la reacció prepareu un bany de gel per si cal refredar la reacció.
Agiteu 210 g de Ca(ClO)2 (25% excés) en 1 L d'aigua a temperatura ambient en un baló de 
5 L, i afegiu 0,5 mols de mercaptà líquid gota a gota. Si el mercaptà és un sòlid, primer s'ha de
dissoldre en tetrahidrofurà (THF) i  després s'ha d'afegir a la barreja de reacció. Els sulfurs
inorgànics cal afegir-los en forma de dissolucions aquoses. Si s'observa que el mercaptà està
dissolt i la temperatura augmenta, això indica que la reacció ha començat. Si no hi ha reacció
després d'afegir el 10% del mercaptà, atureu l'addició i escalfeu la barreja a 50ºC. Només
s'afegirà més mercaptà si la reacció ha començat. Afegiu el mercaptà mantenint la temperatu-
ra mitjana entre 45-50ºC. Si la temperatura augmenta per sobre d'això pot caldre utilitzar un
bany de gel. Quan l'addició ha finalitzat (1 h aproximadament), agiteu la barreja durant 2 h més
mentre la temperatura disminueix, i seguidament aboqueu-la a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Compostos relacionats 

Encara que no han estat corroborats, aquests procediments probablement són efectius per
tractar compostos que contenen enllaços S-S, com per exemple disulfur de metil o disulfur de fenil.

3.5.20. DISULFUR DE CARBONI

El disulfur de carboni (CS2) és àmpliament utilitzat com a dissolvent. És altament volàtil
(p.e. 46ºC), tòxic i ràpidament forma barreges explosives amb l'aire.

Principi  de la  destrucció

El disulfur de carboni és oxidat per l'hipoclorit a diòxid de carboni i àcid sulfúric.

CS2 + 8OCl- + 2H2O CO2 + 2H2SO4 + 8Cl-
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Procediments de destrucció

A. Agiteu una dissolució d'hipoclorit de sodi al 5,25% (6,7 L) a temperatura ambient en
un baló de 10 L i afegiu 30 mL (0,5 mols, 38 g) de CS2 gota a gota. Reguleu la temperatura
entre 20 i 30ºC per evitar la volatilització del disulfur de carboni. Quan l'addició sigui comple-
ta, agiteu la barreja durant 2 h, i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. Utilitzeu una dis-
solució d'hipoclorit de sodi preparada fa poc.

B. Agiteu hipoclorit de calci (550 g) en 2,2 L d'aigua a temperatura ambient en un baló
de 5 L. Afegiu CS2 (30 mL, 0,5 mols) gota a gota. Reguleu la temperatura entre 20 i 30ºC. Quan
l'addició sigui completa, agiteu la barreja durant 2 h, i seguidament aboqueu-la a l'aigüera amb
excés d'aigua.

3.5.21. SULFAT DE DIMETIL I COMPOSTOS RELACIONATS

El sulfat de dimetil (SDM, (CH3)2SO4) és un líquid oliós, clar i d'alt punt d'ebullició (p.e.
188ºC). És prou volàtil i no té cap olor característica. És altament tòxic, provoca greus incendis
i causa problemes als pulmons, als ronyons i al fetge. Provoca càncer en animals d'experi-
mentació i pot ésser un cancerigen humà. És poc soluble en aigua (2,8%) i es fa servir com a
agent alquilant tant industrialment com al laboratori.

El sulfat de dietil (SDE, (C2H5)2SO4) és també un líquid volàtil (p.e. 209ºC) amb olor de
menta. És força insoluble en aigua. Es fa servir com a agent alquilant industrial i al laboratori.
Provoca càncer en animals d'experimentació i pot ésser un cancerigen humà. És un seriós 
irritant de la pell i els ulls.

El mesilat de metil (MM, CH3SO2OCH3) és un líquid volàtil (p.e. 203ºC), soluble en una
proporció d'1,5:1 en aigua. Provoca càncer en animals d'experimentació.

El mesilat d'etil (ME, CH3SO2O2C2H5) és un líquid volàtil (p.e. 213ºC) que és una mica
soluble en aigua. Provoca càncer en animals d'experimentació.

Principi  de la  destrucció

El sulfat de dimetil (SDM) és hidrolitzat per les bases diluïdes (dissolucions de NaOH de
concentració 1 o 5 mol L-1, dissolució de Na2CO3 de concentració 1 mol L-1 o dissolució de
NH4OH de concentració 1,5 mol L-1) a metanol i hidrogensulfat de metil. La posterior hidròlisi
a metanol i H2SO4 és lenta. De totes maneres, l'hidrogensulfat de metil no és mutagènic i és
també un molt pobre alquilant. Quan s'hidrolitza utilitzant NH4OH els productes són metilami-
na, dimetilamina i trimetilamina. La hidròlisi destrueix el SDM, que és un compost mutagènic,
sense produir altres espècies mutàgenes. La toxicitat de l'hidrogensulfat de metil no ha estat
establerta, però cal adoptar mesures adients per protegir les persones que el manegen. D'una
forma similar, el SDE, que també és mutagènic, pot ésser hidrolitzat pels reactius anteriors, en-
cara que el procés és més lent. Els productes són probablement els compostos anàlegs d'etil.
Es produeix etanol quan l'agent hidrolitzant és NaOH. L'MM i l'ME poden ésser hidrolitzats amb
dissolucions de NaOH de concentració 1-5 mol L-1. Els productes són metanol o etanol i pro-
bablement àcid metansulfònic, que no és mutagen. 

Tots aquests productes també poden ser degradats utilitzant una dissolució de Na2S2O3
de concentració 1 mol L-1. L'eficàcia de la degradació és > 99,5%. Els productes de la reacció
encara no s'han determinat.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides de SDM i SDE

Nota: els temps de reacció que es donen condueixen a bons resultats en les comprova-
cions. De totes maneres, el temps de reacció pot veure's afectat per factors com ara la mida,
la forma del baló i l'agitació. Si aparentment són distingibles dues fases, això és un indicador
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que la reacció no s'ha completat. L'agitació ha de ser contínua fins que la barreja de reacció
sigui homogènia.

Per efectuar la destrucció de 10 mL de SDM o SDE s'afegeixen en un baló que conté,
amb agitació vigorosa, 500 mL de dissolució de NaOH de concentració 1 mol L-1, Na2CO3 de
concentració 1 mol L-1 o NH4OH de concentració 1,5 mol L-1. 15 minuts després de finalitzar
l'addició, el SDM no es detecta (3 h després en el cas del SDE). No s'observa aparició de gas,
i el màxim augment de temperatura observat és de 5ºC. Al final de la reacció la barreja es neu-
tralitza, es comprova que la destrucció s'ha completat i s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua.

Aquest procediment es pot adaptar a la destrucció de grans quantitats. Així, 100 mL de
SDM s'afegeixen a 1 L de dissolució de NaOH de concetració 5 mol L-1 i la barreja de reacció
s'agita. 15 minuts després de finalitzar l'addició, el SDM no es detecta. S'obtenen resultats si-
milars per al SDE però la reacció és molt més lenta. 24 h després de finalitzar l'addició, el SDE
no es detecta. El màxim augment de temperatura observat és d'11ºC. Al final de la reacció la
barreja es neutralitza, es comprova que la destrucció s'ha completat i s'aboca a l'aigüera amb
excés d'aigua.

Destrucció de quantitats sòlides d'MM i ME

A. Per efectuar la destrucció d'1 mL del compost s'afegeix a 50 mL de dissolució de
NaOH de concentració 1 mol L-1 i la barreja de reacció s'agita durant 6 h (MM) o 24 h (ME). La
barreja de reacció es neutralitza, es comprova que la destrucció ha estat completa i s'aboca a
l'aigüera amb excés d'aigua. Els temps de reacció poden variar en funció de diversos factors,
com ara la forma del baló i la força de l'agitació. Si la barreja de reacció no és homogènia, l'agi-
tació ha de ser contínua. L'augment de temperatura màxim observat és de 3ºC.

B. Per efectuar la destrucció d'1 mL del compost s'afegeix a 10 mL de dissolució de
NaOH de concentració 5 mol L-1 i la barreja de reacció s'agita durant 2 h (MM) o 14 h (ME). La
barreja de reacció es neutralitza, es comprova que la destrucció ha estat completa i s'aboca a
l'aigüera amb excés d'aigua. Els temps de reacció poden variar en funció de diversos factors,
com ara la forma del baló i la força de l'agitació. Si la barreja de reacció no és homogènia, l'agi-
tació ha de ser contínua. L'augment de temperatura màxim observat és de 17ºC (per a l'MM).

Destrucció de sulfat de dimetil en dissolvents orgànics

Per efectuar la destrucció d'1 mL de dissolució de SDM en metanol, etanol, dimetil-
sulfòxid (DMSO), acetona, o dimetilformamida (DMF) (1 mL de SDM en 10 mL de dissolvent),
s'agita amb 4 mL de dissolució de NaOH de concentració 1 mol L-1, Na2CO3 de concentració 
1 mol L-1 o NH4OH de concentració 1,5 mol L-1 fins que la dissolució és homogènia. Després
de 15 minuts el SDM no es detecta quan el dissolvent és metanol, etanol, DMSO o DMF 
(< 0,045%). Després d'1 h el SDM no es detecta quan el dissolvent és acetona (< 0,0045%).
La barreja de reacció es neutralitza, es comprova que la destrucció ha estat completa i s'abo-
ca a l'aigüera amb excés d'aigua.

Per a dissolvents no miscibles amb l'aigua (toluè, p-xilè, benzè, 1-pentanol, acetat d'etil,
cloroform i tetraclorur de carboni) s'afegeix 1 mL de dissolució de SDM (1 mL de SDM en 100
mL de dissolvent) a 4 mL de dissolució de NaOH de concentració 1 mol L-1, Na2CO3 de con-
centració 1 mol L-1 o NH4OH de concentració 1,5 mol L-1 i la barreja heterogènia s'agita ràpi-
dament. Després de 24 h no es detecta SDM a la fase orgànica (< 0,045%). Les dissolucions
d'acetonitril poden ser descontaminades utilitzant aquests mètodes descrits. Encara que la dis-
solució ha d'ésser homogènia, en alguns casos es troba que les dues fases hi són presents.
Després de 3 h les dissolucions són totalment homogènies i el SDM no es detecta (< 0,045%).
Es recomana agitar durant 24 h per assegurar la destrucció completa. Quan la reacció és com-
pleta, es neutralitza la barreja de reacció i les dues fases se separen i es comprova que la des-
trucció és completa.
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Destrucció d'SDM, SDE, MM i ME

Quantitats sòlides d'SDM, SDE, MM i ME es dissolen en acetona i per cada 1 mL d'a-
questa dissolució s'afegeixen 49 mL de dissolució Na2S2O3 de concentració 1 mol L-1. La bar-
reja s'agita durant 24 i s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

Aquests procediments de destrucció encara que no han estat verificats es poden aplicar
a altres sulfats de dialquil, mesilats d'alquil i compostos relacionats. Els problemes poden aug-
mentar quan els grups alquil grans hi són presents, ja que el compost pot ésser immiscible en
aigua. En conseqüència, els grups alquil voluminosos produeixen hidròlisis lentes que fan que
la destrucció no sigui completa en tota la seva extensió.

3.5.22. ALDEHIDS I CETONES

Les cetones, especialment l'acetona i la butanona, són dissolvents orgànics habituals
als laboratoris. Molts aldehids i cetones són utilitzats com a intermedis en síntesi orgànica. Tots
cremen amb facilitat i poden ésser incinerats o cremats en forma de font d'energia suplemen-
tària. Per a això, és necessari protegir els ulls i la pell, i tenir disponible un aparell de respiració.

Molts aldehids són irritants en respirar-los i alguns, com ara el formaldehid i l'acroleïna,
són bastant tòxics.

Principi  de la  destrucció

Un residu d'aldehid pot ésser oxidat al seu corresponent àcid carboxílic, que és en gene-
ral menys tòxic i volàtil. Aquesta oxidació es pot realitzar amb KMnO4.

3RCHO + 2KMnO4 2RCOOK + RCOOH + 2MnO2 + H2O

La majoria de les cetones tenen baixa toxicitat i són fàcils de manejar, per la qual cosa
es poden eliminar directament (abocant-les a l'aigüera o com a residu per incineració). En
casos especials és desitjable descompondre-les. Per exemple, les metilcetones (la metil n-butil
cetona és una neurotoxina) poden ésser convertides en àcids carboxílics amb NaClO al 5,25%.

RCOCH3 + 3NaOCl RCOONa + CHCl3 + 2NaOH

Una metilcetona insaturada com la metilvinilcetona es pot destruir de la mateixa mane-
ra. En general, la majoria de les cetones insaturades poden ésser tractades per fragmentació
oxidativa del doble enllaç, pel procediment d'oxidació d'aldehids donat anteriorment utilitzant
3,2 mols (20% excés) de KMnO4 per mol de cetona.

3RCOCH=CHR + 8KMnO4 3RCOCOOK + 3RCOOK + 2KOH + 8MnO2 + 2H2O

Procediment de destrucció

Una barreja de 100 mL d'aigua i 0,1 mols d'aldehid s'agita en un baló d'1 L equipat amb
un termòmetre, embut d'addició, agitador i bany de calefacció; en el cas que l'aldehid tingui un
punt d'ebullició més baix de 100ºC és necessari un condensador. S'afegeixen durant un perío-
de de 10 minuts uns 30 mL d'una dissolució de 12,6 g (0,08 mols, 20% excés) de KMnO4 a 
250 mL d'aigua. Si l'addició no va acompanyada d'un increment de temperatura i pèrdua del
color violeta del KMnO4, s'escalfa fins a arribar a una temperatura en què s'observi el canvi de
color. La resta de la dissolució de KMnO4 s'afegeix a aquesta temperatura aproximadament.
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S'eleva la temperatura a 70-80ºC, agitant durant 1 h fins que el color violeta desapareix.
Es refreda la barreja a temperatura ambient i s'acidifica amb H2SO4 de concetració 6 mol L-1

(no afegiu H2SO4 concentrat en una dissolució de KMnO4, ja que pot precipitar Mn2O7, que és
explosiu). S'afegeix NaHSO3 sòlid (almenys 8,3 g, 0,08 mols) amb agitació a 20-40ºC per re-
duir tot el Mn al seu estat divalent, com indica la pèrdua de color violeta i la dissolució de MnO2
sòlid. La barreja s'aboca a l'aigüera amb un gran excés d'aigua.

Si l'aldehid conté un doble enllaç, com és el cas de l'acroleïna, s'utilitzen 4 mols (20%
excés) de KMnO4 per mol d'aldehid per oxidar tant el doble enllaç com el grup aldehid.

3.5.23. CARBONILS METÀL·LICS

Els carbonils metàl·lics són compostos altament tòxics i molts són sensibles a l'aire. Atès
que els metalls estan generalment en un grau d'oxidació baix, els carbonils poden ésser des-
truïts per oxidació, en la majoria dels casos per addició gradual del carbonil a un excés del 25%
de dissolució de ClO- ben agitada. L'equip i el procediment utilitzats en l'oxidació de mercap-
tans amb hipoclorit són els adients, però la reacció s'ha de dur a terme sota nitrogen, i el car-
bonil metàl·lic s'ha d'afegir a una dissolució aproximadament del 5% en un dissolvent inert, com
ara tetrahidrofurà o un hidrocarbur.

Ni(CO)4 + OCl- + H2O Ni2+ + Cl- + 2OH- + 4CO

3.5.24. HALURS D'ÀCID I ANHÍDRIDS

Els halurs d'àcid, com ara el clorur d'acetil (CH3COCl) i el clorur de benzoïl (PhCOCl),
els clorurs de sulfonil, com ara el clorur de benzensulfonil (PhSO2Cl), el clorur de metansulfonil
(CH3SO2Cl, clorur de mesil) i el clorur de p-toluensulfonil (p-CH3C6H4SO2Cl, clorur de tosil), i
els anhídrids d'àcid, com ara l'anhídrid acètic ((CH3CO)2O), es fan servir àmpliament en quími-
ca orgànica. Tots aquests compostos són irritants i corrosius. El clorur de benzensulfonil pot 
arribar a explotar en estar emmagatzemat. Són altament reactius i de vegades reaccionen vio-
lentament amb aigua, alcohols, dimetilsulfòxid i amines. Sota condicions controlades aquests
compostos s'hidrolitzen als seus corresponents àcids. Cal evitar que entrin en contacte amb
residus que continguin altres substàncies.

Principi  de la  destrucció

La majoria dels compostos d'aquesta classe poden ésser hidrolitzats a productes solu-
bles en aigua de baixa toxicitat que poden abocar-se a l'aigüera amb excés d'aigua.

RCOX + 2NaOH RCOONa + NaX + H2O

Procediment de destrucció

Per degradar 0,5 mols d'un d'aquests compostos, es preparen 600 mL de dissolució
d'hidròxid de sodi (NaOH, 1,5 mols, 50% excés) en un baló de tres boques d'1 L equipat amb
agitador, embut d'addició i termòmetre, i s'afegeixen uns pocs mil·lilitres del compost gota a
gota. Si en dissoldre's el compost es genera calor, afegiu la resta del compost lentament per
tenir la reacció sota control. Si la reacció és lenta (per exemple amb clorur de p-toluensulfonil)
escalfeu la barreja a 90ºC i quan el compost s'hagi dissolt, afegiu la resta gota a gota. Quan
s'obté una solució clara, es refreda a temperatura ambient. Neutralitzeu la barreja de reacció
final freda a pH 7 amb HCl o H2SO4 diluït i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.
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En el cas que el derivat de l'àcid sigui sòlid, pot afegir-se en petites porcions a través
d'una boca del baló.

Compostos relacionats

Aquest procediment es pot aplicar generalment a halurs d'àcid, halurs de sulfonil i anhí-
drids d'àcid.

3.5.25. HALURS METÀL·LICS REACTIUS AMB L'AIGUA

Aquests compostos no poden posar-se en abocadors controlats perquè tenen la carac-
terística perillosa de la reactivitat a l'aire i a l'aigua. Els halurs líquids, com ara el TiCl4 i el SnCl4,
poden afegir-se a l'aigua en un matràs refredat (si cal) amb un bany de gel, per mantenir la reac-
ció exotèrmica sota control. És habitualment més adient afegir els halurs sòlids, com ara el
AlCl3, el AlBr3 i el ZrCl4, sobre aigua agitada i gel picat fins que la reacció s'aturi. En tots dos
casos s'ajusta el pH fins a neutralitat i s'aboca a l'aigüera amb un gran excés d'aigua. La hidròlisi
és molt violenta, i pot destruir el recipient que el conté si l'aigua s'afegeix sobre l'halur.

3.5.26. HALURS I HALURS D'ÀCID NO METÀL·LICS

Els compostos característics d'aquest grup són el BCl3, el PCl3, el SiCl4, el SOCl2 i el
POCl3. La majoria són reactius amb l'aigua i no poden ésser abocats en un abocador contro-
lat. Els líquids poden ésser adientment hidrolitzats amb NaOH de concentració 2,5 mol L-1 per
procediments ja ressenyats, i l'hidrolitzat després de neutralitzar es pot abocar a l'aigüera amb
un gran excés d'aigua. Aquests compostos són irritants de la pell i les vies respiratòries, i re-
quereixen en manejar-los treballar en una vitrina i amb protecció per a la pell. A més, el PCl3
pot produir durant la hidròlisi petites quantitats de fosfina (PH3), altament tòxica. 

El monoclorur de sofre (S2Cl2) és un cas especial. És hidrolitzat a una barreja de Na2S i
Na2SO3, i l'hidrolitzat ha de tractar-se amb ClO-, com s'ha descrit en el cas dels sulfurs metàl·lics.

3.5.27. ÈSTERS DE L'ÀCID CARBÀMIC

Es consideren quatre èsters de l'àcid carbàmic: carbamat de metil (MC, CH3OCONH2),
carbamat d'etil o uretà (UT, CH3CH2OCONH2), N-metiluretà (MUT, CH3CH2OCONHCH3) i 
N-etiluretà (EUT, CH3CH2OCONHCH2CH3).

L'MC (p.f. 56-58ºC) i l'UT (p.f. 48,5-50ºC) són sòlids, i el MUT (p.e. 170ºC) i l'EUT (p.e.
176ºC) són líquids. De totes maneres, l'MC fos (p.e. 176-177ºC) i l'UT (p.e. 182-184ºC) tenen
punts d'ebullició baixos, i per aquest motiu aquests compostos acostumen a considerar-se
volàtils i cal que siguin manipulats en una vitrina. L'UT, el MUT i l'EUT són cancerígens en ani-
mals d'experimentació. No s'ha establert l'evidència de la carcinogenicitat de l'MC.

L'UT és un teratogen, provoca depressió de la medul·la òssia i nàusees, i pot afectar el
cervell i el sistema nerviós.

L'uretà és utilitzat industrialment com a intermedi. També apareix de forma natural per
fermentació en algunes begudes alcohòliques. El carbamat de metil s'utilitza a la indústria tèx-
til i farmacèutica. Tots aquests compostos són solubles en l'aigua i l'etanol.

Principi  de la  destrucció

Aquests compostos s'hidrolitzen utilitzant en tots els casos una dissolució de NaOH de
concentració 5 mol L-1, encara que varia el temps de reacció. Els compostos són hidrolitzats a
metanol (MC) o etanol (UT, MUT, EUT) i a àcid carbàmic (MC, UT), N-metilcarbàmic (MUT) o
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N-etilcarbàmic (EUT), que llavors es descomponen a CO2 i amoníac (MC, UT), metilamina
(MUT) o etilamina (EUT). En tots els casos la destrucció és > 99%.

Procediments de destrucció

Destrucció de N-metiluretà, carbamat de metil i uretà

Afegiu 50 mg del compost a 10 mL de dissolució de NaOH de concentració 5 mol L-1 i
agiteu a temperatura ambient durant 24 h (MC, UT) o 48 h (MUT). Comproveu en la barreja de
reacció que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu-la i aboqueu-la a l'aigüera amb excés
d'aigua.

Nota: aquest procediment no és aplicable al N-metiluretà.

Destrucció del N-metiluretà, N-etiluretà, carbamat de metil i uretà

Afegiu 50 mg del compost a 10 mL de dissolució de NaOH de concentració 5 mol L-1 i
escalfeu a reflux durant 4 h. Refredeu, comproveu en la barreja de reacció que la destrucció
ha estat completa, neutralitzeu-la i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

Aquest procediment seria aplicable a la destrucció d'èsters d'àcid carbàmic en general,
però cal anar amb compte i comprovar que els compostos són totalment degradats. La re-
sistència a la hidròlisi sembla que s'incrementa quan augmenta el grau de substitució. Els
èsters carbàmics més altament substituïts poden necessitar temps de reflux més prolongats.

3.5.28. β-PROPIOLACTONA

La β-propiolactona (p.e. 162ºC) és un líquid volàtil que és soluble en una extensió del
37% en aigua. S'utilitza com a esterilitzant i industrialment com a intermedi, ja que és un agent
acilant. És un potent cancerigen animal.

Principi  de la  destrucció

La β-propiolactona s'oxida per l'acció del KMnO4 en presència d'H2SO4 de concentració 
3 mol L-1. Els productes mai no han estat determinats. La destrucció és completa fins a un marge
< 0,21%.

També s'hidrolitza ràpidament al relativament inofensiu àcid β-hidroxipropiònic amb dis-
solució aquosa d'hidròxid de sodi, i aquest hidroxiàcid pot ésser abocat de manera segura a
l'aigüera amb un excés d'aigua.

Procediment de destrucció

Afegiu 0,5 mL (573 g) de (-propiolactona a 100 mL d'H2SO4 de concentració 3 mol L-1 i
afegiu amb agitació 4,8 g de KMnO4 en porcions. Agiteu la barreja de reacció a temperatura
ambient durant 18 h, i llavors decoloreu-la amb àcid ascòrbic i neutralitzeu-la amb NaHCO3.
Comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

Aquest és un procediment general oxidatiu i podria utilitzar-se per a d'altres lactones,
encara que és necessari validar-lo per a cada compost.
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3.5.29. CARBOXAMIDES

Les carboxamides, que inclouen dissolvents molt habituals com ara la N,N-dimetilfor-
mamida (DMF) i la N,N-dimetilacetamida (DMA), no són gaire perilloses si se segueixen pràc-
tiques correctes de laboratori. Poden ésser hidrolitzades escalfant-les a reflux durant 5 h amb
250 mL d'HCl al 36% per mol d'amida.

Compostos relacionats

L'hexametilfosforamida (HMPA), que és un potent cancerigen en animals, pot ésser
hidrolitzada per reflux amb 750 mL d'HCl al 36% per mol d'HMPA.

El reactiu analític tioacetamida, moderat cancerigen en animals, es descompon per l'ac-
ció del ClO- (25% excés) com s'ha descrit per als mercaptans.

CH3CSNH2 + 4OCl- CH3CONH2 + H2SO4 + 4Cl-

3.5.30. N-NITROSO COMPOSTOS: NITROSAMIDES

Les nitrosamides són compostos de fórmula general:

(R)(X)-N-NO

on R és generalment un grup alquil (per exemple, metil o etil) i l'enllaç X-N és làbil. Els
compostos en els quals l'enllaç X-N no és làbil es denominen nitrosamines. Ja que el fonament
químic de la seva descomposició és bastant diferent, es tracten en un apartat diferent.

Un problema especial de les nitrosamides és la seva descomposició induïda per bases
per donar diazoalcans. Per exemple, el tractament d'una dissolució etanòlica de N-metil-N-ni-
troso-p-toluenosulfonamida amb dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració 1 mol
L-1 genera diazometà amb un 29% de rendiment. Els diazoalcans són compostos tòxics, 
explosius i cancerígens, i és necessari evitar la seva generació. Tots els mètodes que es des-
criuen, amb l'excepció del KMnO4 en H2SO4, han estat acuradament comprovats pel que fa a
la possible generació de diazoalcans, i en cap se n'han trobat. Tenint en compte la natura àcida
del medi de reacció, la generació de diazoalcans no ha d'ésser cap inconvenient per al tracta-
ment amb KMnO4 en H2SO4.

La majoria de les nitrosamides són cancerígenes en animals d'experimentació i s'han de
considerar com a potencials cancerígens humans. Totes les nitrosamides citades són mutàgenes.
La N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG, p. f. 123ºC) pot explotar quan l'escalfem o quan
se li donen cops, el N-metil-N-nitrosouretà (MNUT, p.e. 62-64ºC) pot explotar en escalfar-lo i la
N-metil-N-nitrosourea (MNU, p.f. 126ºC) pot explotar estant emmagatzemada. Les nitrosamides
han d'emmagatzemar-se per sota de -10ºC. Algunes nitrosamides són sòlids i algunes són líquids
volàtils. Altres nitrosamides estudiades són la N-metil-N-nitroso-p-toluensulfonamida (MNTS, p.f.
61-62ºC), la N-etil- N-nitrosourea (ENU, p.f. 104ºC), el N-etil-N-nitrosouretà (ENUT, p.e. 75ºC a
16 mm d'Hg) i la N-etil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (ENNG, p.f. 118-120ºC).

Sempre que sigui possible, aquests compostos han de ser tractats en dissolució diluïda
utilitzant l'equipament disponible. Les nitrosamides són generalment utilitzades als laboratoris
per a la inducció de tumors en animals d'experimentació, encara que es poden trobar utilitats
en síntesi orgànica per a la generació de diazoalcans.

Principis de la  destrucció

S'han investigat molts mètodes per a la destrucció de nitrosamides. El mètode escollit
és en funció de la nitrosamida i del medi en què es troba. Els mètodes descrits són:

G E S T I Ó  I  T R A C TA M E N T I N T R A C E N T R E  D E  R E S I D U S  Q U Í M I C S 67



1. Oxidació amb permanganat de potassi en àcid sulfúric. Els productes de reacció no
han estat determinats, encara que la degradació és eficient en > 99,5%.

2. Reacció amb àcid sulfàmic en dissolució d'àcid clorhídric. L'àcid clorhídric provoca el
desplaçament del grup nitrós. El clorur de nitrosil format reacciona amb l'àcid sulfàmic per for-
mar nitrogen i àcid sulfúric. Això evita la formació de la nitrosamida. Els productes de la reac-
ció són les corresponents amides produïdes per l'eliminació simple del grup nitrós. La
degradació és eficient en > 99,5%.

3. Reacció amb llimadures de ferro en dissolució d'àcid clorhídric. L'HCl provoca el des-
plaçament del grup nitrós. El clorur de nitrosil format és reduït a amoníac per l'acció de les lli-
madures de ferro en medi àcid. Això evita la possibilitat de formació de la nitrosamida. Els
productes de la reacció són les corresponents amides produïdes per l'eliminació del grup ni-
trós, amb excepció de l'MNNG i l'ENNG, en què l'eliminació reductiva del grup nitro provoca
que els productes majoritaris siguin la metilguanidina i l'etilguanidina respectivament. La
degradació és eficient en > 99%.

4. Reacció amb dissolució d'hidrogencarbonat de sodi. Aquesta base dèbil provoca una
lenta descomposició induïda per la base. La velocitat de reacció és prou lenta perquè qualsevol
diazoalcà que sigui format reaccioni amb el dissolvent abans d'escapar-se de la dissolució. Els
productes de la reacció no han estat definitivament identificats, però probablement impliquin
metanol per a l'MNU i l'MNUT, etanol per a l'ENU, l'MNUT i l'ENUT i cianat per a l'MNU i l'ENU.
La degradació és eficient en > 99,9% per a l'MNU, l'ENU, l'MNUT i l'ENUT. Aquest mètode no
és adient per a l'MNNG, l'ENNG o l'MNTS.

5. Reacció amb dissolució d'hidrogencarbonat de sodi, aliatge de Ni-Al i dissolució de
carbonat de sodi, i dissolució d'hidròxid de potassi. El lent increment del pH de la dissolució
produït per l'addició seqüencial de les bases provoca una lenta degradació de la nitrosamida.
La velocitat de degradació és prou lenta perquè qualsevol diazoalcà que sigui format tingui
temps de reaccionar amb el dissolvent abans d'escapar-se de la dissolució. Els productes de
la reacció no han estat definitivament identificats. La degradació és eficient en > 99,9%.

En tots els casos i utilitzant aquests procediments, la destrucció ha estat completa, no
s'han detectat diazoalcans, i les barreges de reacció finals no són mutàgenes. No totes les ni-
trosamides poden ésser destruïdes per cada procediment, i aquestes limitacions seran indi-
cades en l'inici de cada secció.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides de nitrosamides

A. Diluïu 1 g de la nitrosamida en 30 mL de metanol i afegir 30 mL de disslució satura
de de bicarbonat de sodi (NaHCO3). Agiteu la barreja a temperatura ambient durant 24 h, i lla-
vors afegiu 30 mL de Na2CO3 de concentració 1 mol L-1 i 10 g d'aliatge de Ni-Al mantenint l'agi-
tació 24 h. Al final d'aquest temps afegiu 30 mL de dissolució de concentració 1 mol L-1 de KOH
(més quantitat si la dissolució s'ha fet molt espessa per poder ésser agitada fàcilment), agiteu
aquesta barreja durant 24 h i  a continuació filtreur-la a través de Celite. Neutralitzeu el filtrat,
comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.
Deixeu assecar el sòlid en una safata metàl·lica lluny de dissolvents inflamables durant 24 h, i
llavors considereu-lo com a residu sòlid. Per a quantitats més grans de nitrosamida, incre-
menteu proporcionalment les quantitats donades, però feu aquest procediment com a mínim a
aquesta escala. Dissoleu petites quantitats de nitrosamides en almenys 30 mL de metanol.

B. Diluïu la nitrosamida en H2SO4 de concentració 3 mol L-1 fins que la concentració no
excedeixi de 5 g/L i afegir 47.4 g de KMnO4 per cada litre de dissolució. Agitar la barreja a tem-
peratura ambient tota la nit, i llavors decoloreu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu,
comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Només per l'ENUT, l'MNUT, l'MNU i l'ENU. Aquest mètode no s'ha d'utilitzar per
degradar l'MNTS, l'MNNG i l'ENNG. Agafeu 15 g de nitrosamida en 1 L d'etanol i afegir 1 L de
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dissolució saturada de NaHCO3. Agiteu la barreja durant 24 h, neutralitzeu, comproveu que la
destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

D. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU, l'ENU, l'MNNG i l'ENNG. Aquest mètode no s'ha
d'utilitzar per degradar l'ENUT. Diluïu 30 g de la nitrosamida en 1 L de metanol i a poc a poc i
amb agitació afegir 1 L d'HCl de concentració 6 mol L-1. Per cada 2 L de dissolució afegir 70 g
d'àcid sulfàmic i agitar la barreja durant 24 h, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha
estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

E. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU i l'ENU. Aquest mètode no pot utilitzar-se per
degradar l'ENUT, l'MNNG i l'ENNG. Diluïu 30 g de la nitrosamida en 1 L de metanol i a poc a
poc i amb agitació afegiu 1 L d'HCl de concentració 6 mol L-1. Per cada 2 L de dissolució afegiu
70 g de llimadures de ferro i agiteu la barreja durant 24 h, neutralitzeu, comproveu que la des-
trucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de nitrosamides en metanol

A. Diluïu la dissolució amb metanol si és necessari fins que la concentració de ni-
trosamida no excedeixi d'1 g a 30 mL i procediu com a l'apartat A de la secció anterior. 

B. Diluïu la dissolució amb aigua fins que la concentració de metanol no excedeixi del
20% i la de la nitrosamida no excedeixi del 0,5%. A continuació afegiu 160 mL d'H2SO4 con-
centrat per cada litre de dissolució acuradament i amb agitació. Després de refredar, afegiu
47,4 g de KMnO4 per cada litre de dissolució. Agiteu la barreja a temperatura ambient tota la
nit, i llavors decoloreu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la de-
strucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU, l'ENU, l'MNNG i l'ENNG. Aquest mètode no s'ha
d'utilitzar per degradar l'ENUT. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb metanol fins que la
concentració de nitrosamida no excedeixi de 30 g/L. Per cada litre de dissolució afegiu a poc
a poc 1 L de dissolució d'HCl de concentració 6 mol L-1 amb agitació. Per cada 2 L de dissolu-
ció afegiu 70 g d'àcid sulfàmic i agiteu la barreja durant 24 h, neutralitzeu, comproveu que la
destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

D. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU i l'ENU. Aquest mètode no és pot fer servir per
degradar l'ENUT, l'MNNG i l'ENNG. Diluïu la dissolució si és necessari amb metanol fins que
la concentració de nitrosamida no excedeixi de 30 g/L. Per cada litre de dissolució afegiu a poc
a poc i amb agitació 1 L de dissolució d'HCl de concentració 6 mol L-1. Per cada 2 l de dis-
solució afegiu 70 g de llimadures de ferro i agiteu la barreja durant 24 h, neutralitzeu, compro-
veu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de nitrosamides en etanol

A. Diluïu la dissolució amb etanol si és necessari fins que la concentració de nitrosami-
da no excedeixi de 30 g/L i procediu com a l'apartat A de la secció anterior.

B. Diluïu la dissolució amb aigua fins que la concentració d'etanol no excedeixi del 20%
i la de la nitrosamida no excedeixi del 0,5%, i llavors, amb molta cura i amb agitació, afegiu 160
mL d'H2SO4 concentrat per cada litre de dissolució. Després de refredar, afegiu 47,4 g de
KMnO4 per cada litre de dissolució. Agiteu la barreja a temperatura ambient tota la nit, i llavors
decoloreu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat
completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU, l'ENU, l'MNNG i l'ENNG. Aquest mètode no s'ha
d'utilitzar per degradar l'ENUT. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb etanol fins que la con-
centració de nitrosamida no excedeixi de 30 g/L. Procediu com a l'apartat C de la secció anterior.

D. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb etanol fins que la concentració de ni-
trosamida no excedeixi de 30 g/L. Procediu com a l'apartat D de la secció anterior. 
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Destrucció de nitrosamides en dimetilsulfòxid (DMSO)

A. Diluïu la dissolució si és necessari amb DMSO fins que la concentració de nitrosami-
da no excedeixi de 30 g/L. Es procedeix com a l'apartat A de la secció anterior. 

B. Diluïu la dissolució amb aigua fins que la concentració de DMSO no excedeixi del
20% i la de la nitrosamida no excedeixi del 0,5%. Seguiu el procediment descrit a l'apartat B
de la secció anterior.  

C. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU, l'ENU, l'MNNG i l'ENNG. Aquest mètode no s'ha
d'utilitzar per degradar l'ENUT. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb DMSO fins que la con-
centració de nitrosamida no excedeixi de 30 g/L. Seguiu el procediment descrit a l'apartat C de
la secció anterior. 

D. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb DMSO fins que la concentració de nitrosa-
mida no excedeixi de 30 g/L. Seguiu el procediment descrit a l'apartat D de la secció anterior. 

Destrucció de nitrosamides en acetona o en aigua

Diluïu la dissolució si és necessari amb acetona o amb aigua fins que la concentració
de nitrosamida no excedeixi d'1 g en 30 mL. Procediu com a l'apartat A de la secció anterior. 

Destrucció de nitrosamides en acetat d'etil

Diluïu la dissolució si és necessari amb acetat d'etil fins que la concentració de ni-
trosamida no excedeixi del 0,5%. Per cada 30 mL d'aquesta dissolució afegiu 20 mL de dimetil-
formamida i 50 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en aigua. Acuradament
i amb agitació, afegiu 16 mL d'H2SO4 concentrat, barregeu bé durant 1 minut, i llavors afegiu
2,5 g de KMnO4. Agiteu la barreja a temperatura ambient durant tota la nit, decoloreu la dis-
solució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats 

En un principi, aquests mètodes descrits haurien d'ésser aplicables a altres nitrosamides,
com per exemple la N-metil-N-nitrosacetamida, però la química d'aquests compostos varia àm-
pliament i el procediment de destrucció escollit s'ha de  validar abans d'emprar-lo rutinàriament.
La validació completa inclou determinar que la nitrosamida sigui completament degradada, que
no es generin diazoalcans, que les barreges de reacció finals no siguin mutàgenes i, si és pos-
sible, que els productes no siguin tòxics. El procediment de destrucció ha d'ésser validat per a
cada nitrosamida dissolta en cada dissolvent en què és possible que es pugui trobar.

3.5.31. N-NITROSO COMPOSTOS: NITROSAMINES

Les nitrosamines són compostos de fórmula general:

(R)(R1)-N-NO

on R i R1 són en general grups alquil o aril, encara que es coneixen varietats on R i R1

són heteroàtoms (per exemple, oxigen). Els compostos on R o R1 és un grup sortint es de-
nominen nitrosamides. El fonament químic de la seva destrucció és bastant diferent del que
correspon a les nitrosamines i és per això que s'han tractat en l'apartat anterior.

La majoria de les nitrosamines de baix pes molecular són líquids volàtils i poden ésser
considerades com a cancerígens en humans, i per aquest motiu és de gran interès trobar mè-
todes adients per destruir-ne petites quantitats. Per exemple, la N-metil-N-nitrosometanamina
(NDMA) és un líquid groc-verdós soluble en aigua (p. e. 149-150ºC) que és conegut per provo-

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 A70



car càncer a ratolins a un nivell de part per bilió en aigua beguda. Les nitrosamines són solu-
bles en dissolvents orgànics i tenen diferents graus de solubilitat en aigua. Altres nitrosamines
utilitzades generalment, la degradació de les quals ha estat investigada, són:

N-etil-N-nitrosoetanamina (NDEA, p.e. 177ºC, soluble 106 mg mL-1 en aigua).
N-nitrosodipropilamina (NDPA, p.e. 81ºC a 5 mm d'Hg, soluble 9,8 mg mL-1 en aigua).
N-nitrosodiisopropilamina (NDiPA, p.f. 48ºC, lleugerament soluble en aigua).
N-nitrosodibutilamina (NDBA, p.e. 116ºC a 14 mm d'Hg, soluble 1,2 mg mL-1 en aigua).
N-nitrosopirrolidina (NPYR, p.e. 98ºC a 12 mm d'Hg, miscible en aigua).
N-nitrosopiperidina (NPIP, p.e. 100ºC a 14 mm d'Hg, soluble 77 mg mL-1 en aigua).
N-nitrosomorfolina (NMOR, p.e. 96ºC a 6 mm d'Hg, miscible en aigua).
N,N'-dinitrosopiperazina (di-NPZ, p.f. 160ºC, soluble 5,7 mg mL-1 en aigua).
N-nitroso-N-metilanilina (NMA, p.f. 15ºC, p.e. 121ºC a 13 mm d'Hg, insoluble en aigua).
N-nitrosodifenilamina (NDPhA, p.f. 66,5ºC)

La NDMA, la NDEA, la NDPA, la NDBA, la NPYR, la NPIP i la NMOR provoquen càncer
en animals d'experimentació i poden ésser considerats per a propòsits pràctics com a cancerí-
gens humans. La NDiPA, la di-NPZ, la NMA i la NDPhA provoquen càncer en animals d'experi-
mentació. La N-nitrosodimetilamina produeix una malaltia fatal al fetge i diversos efectes
sistèmics en ingerir-la. La N-nitrosodifenilamina és un irritant dels ulls i pot reaccionar vigo-
rosament amb materials oxidants. Els compostos NDMA, NDEA, NDPA, NDBA, di-NPZ i NMA
són teratògens.

Les nitrosamines són utilitzades als laboratoris per a la inducció de tumors en animals
d'experimentació, encara que tenen alguna utilitat com a intermedis en química orgànica, com
per exemple, per a la preparació d'hidrazines o en l'(-alquilació d'amines. Són productes no de-
sitjats en processos industrials, com per exemple a la indústria del cautxú.

Principi  de la  destrucció

Les nitrosamines poden ésser reduïdes a les seves corresponents amines utilitzant l'ali-
atge de Ni-Al en base diluïda. Les nitrosamines es degraden completament (99,9%) i només
es troben les amines a les barreges finals de reacció. Traces (< 0,1%) de les corresponents
hidrazines es troben a les barreges finals de reacció.

Ni-Al
R2NNO R2NH

NaOH

Les nitrosamines poden ésser oxidades amb KMnO4 en H2SO4 de concentració 3 mol 
L-1, i són completament destruïdes (> 99,5%) sense determinar-se els productes de la reacció.

També poden ésser destruïdes utilitzant bromur d'hidrogen (HBr) en àcid acètic glacial
a temperatura ambient, són totalment destruïdes (> 99%) i els productes obtinguts són proba-
blement les corresponents amines.

R2NNO + HBr R2NH + BrNO

Tots aquests procediments han estat corroborats per estudis de col·laboració interna-
cional.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides de nitrosamines

A. Dissoleu la nitrosamina en aigua fins que la concentració no excedeixi de 10 mg mL-1.
Si la nitrosamina no és prou soluble en aigua, utilitzeu metanol com a alternativa. Afegiu un
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volum igual de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració 1 mol L-1 i agiteu la bar-
reja magnèticament. Per cada 100 mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al de mane-
ra que no es formi excessiva escuma. La reacció pot ésser bastant exotèrmica i es realitza en
un recipient que tingui tres vegades més de volum que el de la reacció final. Cobriu la barreja
de reacció i agiteu durant 24 h i a continuació filtreu-la a través de Celite. Neutralitzeu el filtrat,
comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.
Permeteu que el Ni emprat s'assequi en una safata metàl·lica durant 24 h (lluny de dissolvents
inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid.

B. Dissoleu la nitrosamina en H2SO4 de concentració 3 mol L-1 fins que la concentració
no excedeixi de 6 mg mL-1 i llavors afegiu 47,4 g de KMnO4 per cada litre de dissolució. Agiteu
la barreja de reacció tota la nit. Si la barreja de reacció no és prou púrpura, afegiu més KMnO4
fins que el color púrpura es mantingui durant almenys 1 h. Decoloreu la barreja de reacció amb
àcid ascòrbic o ascorbat de sodi, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa
i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de nitrosamines en dissolució aquosa

A. Dissoleu la barreja, si és necessari, amb aigua fins que la concentració no excedeixi
de 10 mg mL-1. Afegiu un volum igual de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració
1 mol L-1 i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g
d'aliatge Ni-Al (50:50) de manera que no es formi excessiva escuma i procediu com a l'apartat
A de la secció anterior. 

B. Agiteu la dissolució aquosa i lentament afegiu H2SO4 de concentració 3 mol L-1 fins
que la concentració no excedeixi de 6 mg mL-1 utilitzant un bany de gel si és necessari.
Procediu com a l'apartat B de la secció anterior.

Destrucció de nitrosamines en dissolvents orgànics apròtics (per exemple, diclorometà)

A. Diluïu la dissolució, si és necessari, fins que la concentració de nitrosamina no ex-
cedeixi de 10 mg mL-1. Agiteu la barreja de reacció i afegiu un volum igual de dissolució
d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració 2 mol L-1 i tres volums de metanol (per exemple,
diclorometà:aigua:metanol, 1:1:3), agitant la barreja magnèticament. A partit d'aquí procediu
com a l'apartat A de la secció anterior.

Nota: en recerca biològica es pot haver d'eliminar un extracte que contingui uns pocs
mil·ligrams d'una dialquilnitrosamina en un dissolvent inert, com ara el diclorometà.

B. Assequeu la dissolució, si és necessari, amb sulfat de sodi anhidre. Diluïu la barreja
amb més dissolvent fins que la concentració de nitrosamina no excedeixi d'1 mg mL-1. Per cada
volum de dissolució de nitrosamina afegiu 10 volums de dissolució d'HBr al 3% en àcid acètic
glacial (obtinguda per dilució de la dissolució comercial al 30%). Després de 2 h a temperatu-
ra ambient, diluïu la barreja de reacció amb aigua (si és necessari, utilitzant gel), neutralitzeu
amb dissolució de NaOH al 10%, comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la
a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de nitrosamines en alcohols o en dimetilsulfòxid

Diluïu la dissolució amb metanol, si és necessari, fins que la concentració de nitrosamina
no excedeixi de 10 mg mL-1. Afegiu un volum igual de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de
concentració 1 mol L-1 i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL d'aquesta dissolució
afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al (50:50) de manera que no es formi excessiva escuma. La reacció pot
ésser bastant exotèrmica i es realitza en un recipient que tingui tres vegades més de volum que
el de la reacció final. Cobriu la barreja de reacció i agiteu durant 24 h per a continuació filtrar-la
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a través de Celite. Neutralitzeu el filtrat, comproveu que la destrucció ha estat completa i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. Permeteu que el Ni usat s'assequi en una safata metàl·lica
durant 24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid.

Destrucció de nitrosamines en oli d'oliva i oli mineral

Diluïu les dissolucions d'oli d'oliva amb més oli d'oliva i les dissolucions d'oli mineral amb
hexà, si és necessari, fins que la concentració de nitrosamines no excedeixi de 10 mg mL-1. Afegiu
un volum igual de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració 1 mol L-1 i agiteu la
barreja magnèticament. Procediu com a l'apartat anterior.

Compostos relacionats

Els procediments descrits anteriorment es poden aplicar en general a d'altres nitrosamines.
Les limitacions vénen imposades pels medis on les nitrosamines es troben més que per la natura
pròpia de les nitrosamines. L'únic cas on la natura de la nitrosamina és important és en l'ús d'HBr
en AcOH glacial. En aquest cas, la NPYR es degrada significativament més lentament que les al-
tres nitrosamines comprovades. De totes maneres les condicions anteriors degraden la NPYR.

3.5.32. AZO I AZOXI COMPOSTOS I TETRACENS

L'azobenzè (Ph-N=N-Ph, p.f. 68ºC), l'azoxibenzè (Ph-N=NO-Ph, p.f. 36ºC) i el 
N,N-dimetil-4-amino-4'-hidroxiazobenzè (p.f. 201-202ºC) són sòlids, i l'azoximetà (CH3-N=NO-
CH3, p. e. 98ºC) i el tetrametiltetracè ((CH3)2N-N=N-N(CH3)2, p.e. 130ºC) són líquids. L'azoben-
zè i l'azoxibenzè són insolubles en aigua i solubles en alcohols i dissolvents orgànics. L'azo-
ximetà és cancerigen en animals i l'azobenzè pot ésser cancerigen en animals. L'azoxibenzè és
tòxic per ingestió i és un irritant de la pell i els ulls; el tetrametiltetracè pot explotar quan s'escal-
fa al seu punt d'ebullició. L'azoximetà s'utilitza en laboratoris de recerca del càncer, i altres com-
postos s'utilitzen en síntesi orgànica, i com a intermedis de productes a la indústria química.

Principi  de la  destrucció

El N,N-dimetil-4-amino-4'-hidroxiazobenzè pot ésser oxidat amb KMnO4 en H2SO4, es-
sent la destrucció > 99,5%. Els productes de l'oxidació no han estat identificats. Els altres com-
postos poden ésser reduïts a les seves corresponents amines utilitzant l'aliatge de Ni-Al en
dissolució d'hidròxid de potassi (KOH). La destrucció és del 99% per al tetrametiltetracè, 
> 99,9% per a l'azobenzè i > 99,5% per als altres compostos. Quan es realitzen aquestes reac-
cions cal destacar que en alguns casos els productes són amines aromàtiques, que poden
ésser perilloses. Per exemple, el producte de la reducció de l'azobenzè i l'azoxibenzè és l'anili-
na, la qual indueix carcinogenicitat en animals.

Procediments de destrucció

Destrucció de l'azobenzè, l'azoxibenzè, l'azoximetà i el tetrametiltetracè

Dissoleu el compost en metanol (azobenzè i azoxibenzè) o aigua (altres) fins que la
concentració no excedeixi de 10 mg mL-1, i afegiu un volum igual de dissolució d'hidròxid de
potassi (KOH) de concentració 1 mol L-1 i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL
d'aquesta dissolució afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al. Afegiu quantitats majors en porcions durant
aproximadament 1 h, per evitar l'excessiva formació d'escuma. Agiteu la barreja de reacció du-
rant tota la nit i filtreu-la a través d'un rebliment de Celite. Neutralitzeu el filtrat, comproveu que
la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. Poseu el Ni filtrat
durant 24 h en una safata metàl·lica lluny de dissolvents inflamables, i llavors considereu-lo
com a residu sòlid.
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Destrucció de N,N-dimetil-4-amino-4'-hidroxiazobenzè

Disposeu 0,24 mg de N,N-dimetil-4-amino-4'-hidroxiazobenzè en 1 mL d'àcid acètic al
50% (v/v) i afegiu 1 mL d'àcid sulfúric (H2SO4) de concentració 2 mol L-1 i 1 mL de dissolució
de KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1. Després de 2 h, decoloreu amb àcid oxàlic, comproveu
que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

El 4-fenilazofenol, la 4-fenilazoanilina i el 4,4'-azoxianisole han estat reduïts a les seves
corresponents amines amb bons rendiments per aliatge de Ni-Al en dissolució de KOH, encara
que no s'ha determinat la desaparició completa del material de partida. L'aliatge de Ni-Al en
dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) sembla que és un mètode general per a la ruptura dels
enllaços N-N i N-O. El KMnO4 en H2SO4 és un procediment general oxidatiu i ha d'ésser apli-
cable a la majoria dels azo compostos. En cada cas, s'ha de realitzar la validació completa
abans d'utilitzar el procediment.

3.5.33. PERÒXIDS

S'ha d'anar amb precaució perquè els peròxids es formen freqüentment en dissolvents
orgànics habituals, com ara els èters. Aquests compostos són perillosament inestables, i ac-
cions com ara moure o obrir el recipient poden provocar una explosió.

Aquest grup inclou dialquilperòxids (p.e. t-C4H9-OO-C4H9-t), diacilperòxids (p.e.
C6H5COOOCOC6H5) i hidroperòxids (p.e. t-C4H9OOH):

Alguns peròxids relativament estables s'utilitzen en química orgànica, en especial com
a iniciadors de reaccions de polimerització per radicals lliures o com a reactius d'oxidació. Si
es tracten amb precaució, l'ús d'aquests compostos no serà particularment perillós, encara que
poden explotar quan se'ls hi donen cops o se'ls exposa a la calor. Són poderosos oxidants i po-
den reaccionar violentament amb agents reductors.

De totes maneres, moltes substàncies poden formar peròxids en emmagatzemar-se en
contacte amb l'aire, i l'eliminació de peròxids no desitjats és un problema més important que
l'eliminació de reactius d'excés de peròxids.

Els peròxids són sensibles a la calor, la fricció, els cops i la llum. El seu perill potencial
és gran ja que la seva presència pot ésser no sospitada o detectada en dissolvents i reactius
habituals. Moltes explosions poden tenir lloc durant la destil·lació de substàncies que contenen
peròxids, en especial quan la destil·lació s'ha realitzat en sequedat o en situació pròxima de
sequedat.

Els compostos peroxidables han d'ésser estudiats en els seus continguts de peròxids
abans d'utilitzar-los. El test simple qualitatiu es basa en l'oxidació de l'ió iodur (I-) a iode (I2) per
part del peròxid. S'afegeix 1 mL de la substància a una dissolució recentment preparada de 100
mg de NaI o KI en 1 mL d'àcid acètic glacial. El color groc indica una baixa concentració de
peròxid a la barreja; un color marró n'indica una concentració elevada. El test és sensible per
als hidroperòxids (ROOH), que constitueixen els perills principals dels dissolvents peroxida-
bles, però no detecta peròxids difícilment reduïbles, com ara els dialquilperòxids (ROOR).
Aquests darrers poden ésser detectats per un reactiu preparat al laboratori: dissoleu 3 g de NaI
en 50 mL d'àcid acètic glacial i afegiu-hi 2 mL d'àcid clorhídric al 37%. Hom pot disposar de
paper d'assaig que conté una peroxidasa per detectar peròxids orgànics (incloent-hi dialquil-
peròxids) i anions oxidants (per exemple, l'anió cromat) colorimètricament.

Els peròxids poden ésser eliminats d'un dissolvent passant-lo a través d'una columna
d'alúmina activada bàsica, per tractament amb un tamís molecular adient o per reducció amb
FeSO4. Encara que aquests procediments eliminen els hidroperòxids, que són els principals
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perills dels dissolvents contaminats amb peròxids formats, no eliminen dialquilperòxids, que hi
són presents habitualment en petites quantitats.

Els peròxids utilitzats amb assiduïtat, com ara el peròxid d'acetil, el peròxid de benzoïl,
l'hidroperòxid de t-butil i el peròxid de di-t-butil, són menys perillosos que els peròxids formats als
dissolvents peroxidables, ja que la seva descomposició i les seves propietats són conegudes.

Procediments de destrucció

Hidroperòxids

L'ús d'una dissolució de FeSO4 acidificada és un procediment habitual per destruir
hidroperòxids, que s'afegeixen amb agitació i a temperatura ambient a la dissolució, que conté
al voltant del 50% d'excés molar de FeSO4.

ROOH + 2Fe2+ + 2H+ ROH + 2Fe3+ + H2O

Diacil peròxids

Dissoleu 3,3 g de iodur de sodi (NaI) o 3,65 g de iodur de potassi (KI) en 70 mL d'àcid
acètic glacial. Agiteu la barreja a temperatura ambient i afegiu lentament 0,01 mols de diacil
peròxid. La barreja s'enfosqueix ràpidament per la presència de iode. Després de 30 min la
barreja s'aboca a l'aigüera amb un gran excés d'aigua.

(RCOO)2 + 2NaI 2RCOONa + I2

Dialquil peròxids (ROOR)

Dissoleu 3,3 g de NaI o 3,65 g de KI en 70 mL d'àcid acètic glacial i afegiu 1 mL d'HCl
concentrat (36%) per accelerar la reacció. Agiteu la barreja a temperatura ambient i afegiu
lentament 0,01 mols del dialquil peròxid. La barreja s'enfosqueix per la presència de iode.
Escalfeu la barreja lentament al voltant de 30 min a 90-100ºC en un bany i manteniu aquesta
temperatura durant 5 h, i a continuació aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

3.5.34. TRIFLUORUR DE BOR I FLUORURS INORGÀNICS

Els fluorurs inorgànics solubles són altament tòxics i verinosos (efectes tòxics a dosis
molt baixes). Els fluorurs s'acumulen al teixit esquelètic dels mamífers per un procés de subs-
titució iònica de F- per OH-. En l'home els símptomes inicials d'intoxicació per fluorurs són oca-
sionats per la seva absorció per la mucosa intestinal i provoquen vòmits, dolors abdominals,
nàusees i poden arribar a produir la mort per aturada cardíaca.

Procediment de destrucció

Disposeu aquests compostos en aigua i afegiu una dissolució de clorur de calci (CaCl2).
Filtreu la barreja de reacció, i elimineu el fluorur de calci insoluble i no tòxic com a residu sòlid
en un abocador controlat (la degradació del fluorur de bor (BF3) pot produir àcid bòric).
Elimineu la fase orgànica present per incineració, i aboqueu la dissolució aquosa a l'aigüera
amb excés d'aigua.

2BF3 + 3CaCl2 + 6H2O 3CaF2 + 2B(OH)3 + 6HCl

Si el fluorur és un sòlid (fluorur d'alumini, AlF3), petites quantitats d'aquest es poden
eliminar amb precaució afegint-les sobre aigua i neutralitzant immediatament amb Na2CO3. Si
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el sòlid no està completament dissolt, es pot afegir una petita quantitat d'àcid clorhídric i segui-
dament afegir Na2CO3. A continuació, se segueix el procediment ja comentat per a residus molt
solubles.

Abans de treballar amb fluorur d'hidrogen (HF) s'ha d'estar familiaritzat amb les seves
propietats i el seu maneig. Pot provocar incendis seriosos i aquest risc augmenta en funció de
l'augment de concentració a les dissolucions aquoses.

Els residus aquosos d'àcid fluorhídric es poden afegir lentament a una dissolució agita-
da d'excés de calç morta perquè precipiti fluorur de calci, que és químicament inert i té un pe-
rill i una toxicitat baixos. Si no es formen més de 100 g de CaF2, la suspensió es pot abocar a
l'aigüera. Si les quantitats són més grans, han d'ésser separades i enviades a un abocador
controlat.

3.5.35. CLOROMETILSILANS

Els clorometilsilans, com ara el clorotrimetilsilà ((CH3)3SiCl), el diclorodimetilsilà
((CH3)2SiCl2) i el metiltriclorosilà (CH3SiCl3), són inflamables, volàtils, tòxics i líquids corrosius
utilitzats en química orgànica. S'han de transportar amb molta precaució.

Procediment de destrucció

S'hidrolitzen amb precaució afegint aigua agitada vigorosament en un baló. La reacció
produeix àcid clorhídric i material que conté silici polimèric. Elimineu el material insoluble i con-
sidereu-lo com a residu sòlid o líquid. Neutralitzeu la fase aquosa i aboqueu-la a l'aigüera amb
excés d'aigua.

3.5.36. FÒSFOR I PENTÒXID DE FÒSFOR

El fòsfor es fa servir habitualment als laboratoris químics. El fòsfor blanc (de vegades
anomenat fòsfor groc) és pirofòric i pot explotar quan reacciona amb un determinat nombre 
d'agents oxidants, incloent-hi l'aire, en el qual s'inflama espontàniament. És un verí i té se-
riosos efectes en la salut, ja que és extraordinàriament tòxic. Pot provocar cremades serioses
per contacte directe amb la pell. Dosis de 0,2 mg/kg poden provocar efectes nocius per a
l'home, i 1 mg/kg en una única dosi pot provocar lesions gastrointestinals, col·lapse cardiovas-
cular i estat de coma.

El fòsfor vermell no és pirofòric, però és inflamable i pot explotar quan es barreja amb
un oxidant fort, com ara el KMnO4.

El pentòxid de fòsfor és corrosiu i reacciona violentament amb l'aigua. S'utilitza com a
agent deshidratant al laboratori.

Principis de la  destrucció

El fòsfor blanc és oxidat per sulfat de coure (II) a àcid fosfòric i el fòsfor vermell és oxi-
dat a àcid fosfòric pel clorat de potassi. El pentòxid de fòsfor és hidrolitzat a àcid fosfòric.

2P + 5Cu2+ + 8H2O 2H3PO4 + 5Cu + 10H+

6P + 5KClO3 + 9H2O 6H3PO4 + 5KCl

Procediments de destrucció

Fòsfor blanc

Es tallen 5 g de fòsfor blanc sota aigua en grànuls que no siguin més grans de 5 mm de
costat i s'afegeixen a 800 mL (0,80 mols) de dissolució de sulfat de coure (II) de concentració
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1 mol L-1 en un baló de 2 L. Deixeu la barreja de reacció amb agitació ocasional durant una
setmana. El fòsfor desapareix d'una manera gradual, i es forma un precipitat negre de coure i
fosfit de coure. Si un dels grànuls més grans es talla sota l'aigua i no s'observa la presència de
fòsfor blanc la reacció es considera completada. Filtreu el precipitat i, mentre encara està mu-
llat, afegiu 500 mL de dissolució d'hipoclorit de sodi 5,25% recentment preparada. Agiteu la
barreja durant 1 h per oxidar el fosfit de coure a fosfat de coure, atès que és una font poten-
cial de fosfina (gas tòxic). Aboqueu a l'aigüera amb un excés d'aigua la barreja de reacció.

Fòsfor vermell

Afegiu 5 g (0,16 mols) de fòsfor vermell a una dissolució de 33 g de clorat de potassi
(0,27 mols, 100% excés) en 2 L d'àcid sulfúric de concentració 1 mol L-1 i escalfeu la barreja a
reflux fins que tot el fòsfor s'hagi dissolt (habitualment entre 5 i 10 h, segons la mida de la
partícula de fòsfor). Després de refredar a temperatura ambient afegiu 14 g de NaHSO3 per re-
duir l'excés de clorat, i aboqueu la barreja de reacció a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Pentòxid de fòsfor

Afegiu P2O5 gradualment a una barreja agitada d'aigua i gel picat. Abans d'abocar-la
s'ha de comprovar que no queda P2O5 sense reaccionar. Si hi ha pentòxid de fòsfor que no hagi
reaccionat quan la barreja és a temperatura ambient, s'ha d'agitar i escalfar-la en un bany fins
que tot el P2O5 estigui dissolt. La dissolució es neutralitza i s'aboca a l'aigüera amb un excés
d'aigua.

3.5.37. NITROCOMPOSTOS

Els nitrocompostos alifàtics i aromàtics són relativament tòxics i formen compostos 
explosius en ésser exposats a bases fortes. Alguns compostos polinitroarils són poderosos ex-
plosius per ells mateixos. La majoria de nitrocompostos, excepte els que són coneguts o sospi-
tosos d'ésser explosius, han d'ésser incinerats o abocats controladament. Els que són explo-
sius han d'ésser eliminats per persones entrenades en el maneig d'aquests compostos, que els
fan detonar sota condicions controlades.

3.5.38. 4-NITROBIFENIL

El 4-nitrobifenil (4-NBP) és un sòlid cristal·lí (p.f. 113-114ºC) que és insoluble en aigua,
lleugerament soluble en alcohol i soluble en dissolvents orgànics. Provoca càncer en animals 
d'experimentació. Es fa servir com a intermedi tant a la indústria química com en síntesi orgànica.

Principi  de la  destrucció

El 4-nitrobifenil és reduït pel Zn en dissolució àcida a 4-aminobifenil (4-ABP), que és oxidat
pel KMnO4 en H2SO4. En la barreja final de reacció es troba menys del 0,2% de 4-NBP o 4-ABP.

Procediment de destrucció

Dissoleu quantitats sòlides de 4-NBP en àcid acètic glacial fins que la concentració no
excedeixi d'1 mg mL-1; diluïu les dissolucions d'àcid acètic glacial, si és necessari, fins que la
concentració no excedeixi d'1 mg mL-1, i evaporeu els dissolvents orgànics i disposeu el residu
en àcid acètic glacial fins que la concentració no excedeixi d'1 mg mL-1. A cadascuna de les
dissolucions afegiu un volum igual d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1. Tracteu aquestes dis-
solucions aquoses per addició d'un volum igual d'àcid acètic glacial, i llavors, amb precaució i
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agitació, afegiu 53 mL d'H2SO4 concentrat per litre de dissolució. A cada 20 mL d'aquestes dis-
solucions acidificades afegiu amb agitació 165 mg de zinc en pols. Agiteu la barreja tota la nit
i per cada 20 mL de dissolució afegiu 10 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,2 mol
L-1. Després d'agitar la barreja durant 10 h, decoloreu amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, com-
proveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb un excés d'aigua.

3.5.39. ÀCID PÍCRIC

L'àcid pícric (2,4,6-trinitrofenol) es fa servir als laboratoris químics per preparar picrats
per a la caracterització de compostos orgànics. També es fa servir en tincions histològiques.
Quan és humit és bastant estable, però en forma seca és explosiu. Pot formar també sals ex-
plosives amb molts metalls i provocar en l'home reaccions locals i sistemàtiques amb una va-
rietat de símptomes. Només s'ha de degradar l'àcid pícric humit. Si tenim àcid pícric sec hem
de buscar col·laboració professional.

Principi  de la  destrucció

Els grups nitro de l'àcid pícric poden ésser reduïts utilitzant sulfur de sodi o estany en
àcid clorhídric (HCl). Encara que el producte teòric ha d'ésser el 2,4,6-triaminofenol, és proba-
ble que la reducció no sigui completa. En conseqüència, després que la reducció s'hagi aturat,
l'oxidació amb l'aire convertirà el producte en una barreja de nitrosamines, dímers diversos i al-
tres compostos perillosos, però almenys no seran explosius. Els productes d'aquestes reac-
cions s'han d'eliminar com a residus perillosos.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides

A. Dissoleu 0,13 g d'hidròxid de sodi (NaOH) en 25 mL d'aigua, i a continuació afegiu
2,7 g de sulfur de sodi (Na2S). Quan el sulfur de sodi s'hagi dissolt, s'afegeix 1 g d'àcid pícric.
Quan la reacció sembli acabada, elimineu la barreja amb els residus perillosos.

B. Agiteu 1 g d'àcid pícric, 10 mL d'aigua i 4 g d'estany granulat en un matràs que es re-
freda amb un bany de gel. Afegiu amb molta cura àcid clorhídric (HCl) concentrat (15 mL) i,
quan l'addició s'hagi completat, permeteu que la barreja de reacció s'escalfi a temperatura am-
bient. Després d'un reflux d'1 h, refredeu i filtreu. Renteu l'estany que no ha reaccionat amb 10
mL d'HCl de concentració 2 mol L-1 i neutralitzeu el filtrat amb NaOH al 10%. Refiltreu per eli-
minar el clorur d'estany i considereu el filtrat com un residu aquós perillós. Considereu l'estany
no reaccionat i el clorur d'estany com a residus sòlids.

Descontaminació de dissolucions aquoses diluïdes

Diluïu amb aigua la dissolució aquosa d'àcid pícric, si és necessari, fins que la con-
centració no excedeixi del 0,4%. Llavors, per cada 100 mL de dissolució afegiu 2 mL d'àcid
clorhídric concentrat per tenir un pH de 2. Afegiu estany granulat (1 g) i deixeu la barreja a tem-
peratura ambient. Després d'aproximadament 14 dies l'àcid pícric està completament degradat.
Elimineu la barreja de reacció com a residu aquós perillós.

3.5.40. HIDRURS COMPLEXOS METÀL·LICS

Els hidrurs complexos metàl·lics són utilitzats àmpliament en síntesi orgànica. Són ge-
neralment sensibles a l'aire i a l'aigua, i poden ésser pirofòrics. La reacció vigorosa amb aigua
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pot encendre hidrocarburs inflamables generalment utilitzats com a dissolvents amb aquests
tipus de reactius.

En la reacció amb aigua, s'allibera hidrogen inflamable. L'hidrur de calci (CaH2), l'hidrur
de liti i alumini (LiAlH4), l'hidrur de sodi (NaH) i el borohidrur de sodi (NaBH4) poden reaccionar
violentament amb una varietat de compostos orgànics i inorgànics. A més, el NaBH4 és tòxic
per ingestió.

Principi  de la  destrucció

Els mètodes per a la seva eliminació que es descriuen a continuació posen de manifest
que la reactivitat dels hidrurs metàl·lics varia en un ampli rang.

Es deixa reaccionar l'hidrur lentament amb aigua, alcohol o acetat d'etil sota condicions
controlades. El NaBH4 és més estable i s'ha de fer servir àcid acètic per provocar-ne la des-
composició.

Procediments de destrucció

LiAlH4

A. Suspeneu el LiAlH4 en un dissolvent adient (èter dietílic, tetrahidrofurà, toluè o d'al-
tres) a 0ºC i per cada n grams de LiAlH4, afegiu lentament n mL d'aigua sota atmosfera de ni-
trogen. Seguidament afegiu n mL de dissolució de NaOH al 15% i 3 n mL d'aigua i agiteu la
barreja vigorosament durant 20 min. A continuació filtreu el precipitat granulat que es forma.
Separeu les fases aquosa i orgànica del filtrat, i aboqueu la fase aquosa a l'aigüera amb excés
d'aigua. La fase orgànica es tracta com a residu per incinerar.

B. Agiteu el LiAlH4 sota atmosfera de nitrogen en un dissolvent adient utilitzant un bany
de gel, i afegiu lentament AcOEt, que reacciona menys vigorosament que l'aigua i no genera
hidrogen. Quan la reacció s'hagi completat, afegiu dissolució saturada de NH4Cl, filtreu la ba-
rreja i separeu les fases aquosa i orgànica (per incinerar) del filtrat, i aboqueu la fase aquosa
a l'aigüera amb excés d'aigua.

2CH3COOCH2CH3 + LiAlH4 LiOCH2CH3 + Al(OCH2CH3)3

NaBH4

El NaBH4 és relativament més estable en aigua i es necessita àcid per descompondre'l.
Dissoleu el compost sòlid en aigua i diluïu les dissolucions aquoses amb aigua si és necessari,
fins que la concentració no excedeixi del 3%. Afegiu àcid acètic diluït gota a gota amb agitació
sota atmosfera de nitrogen. Aboqueu a l'aigüera quan la reacció s'hagi acabat.

Hidrur de sodi (NaH)

L'hidrur de sodi en estat sec és pirofòric. L'hidrur de sodi és troba generalment barrejat
amb un oli mineral com a dispersor de seguretat. Afegiu un dissolvent hidrocarbonat sec (per
exemple, heptà) fins que la concentració d'hidrur no excedeixi del 5% i agiteu la barreja sota
atmosfera de nitrogen. Afegiu excés d'alcohol t- butílic gota a gota seguit per addició d'aigua
freda. Separeu les fases i aboqueu-les a l'aigüera (fase orgànica a l'incinerador).

Hidrur de calci (CaH2)

L'hidrur de calci és adquirit en forma de pols, habitualment per assecar èters, èsters, al-
cohols amb més de tres carbonis i altres dissolvents.

Per cada gram d'hidrur afegiu 25 mL de metanol, amb agitació, sota atmosfera de nitro-
gen. Quan la reacció hagi acabat afegiu almenys un volum igual d'aigua i aboqueu a l'aigüera.
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Compostos relacionats

Els hidrurs complexos metàl·lics varien molt en la seva reactivitat i l'aplicació d'algun dels
mètodes anteriors a un altre hidrur podria ésser perillós, amb la qual cosa s'ha d'investigar amb
precaució abans d'emprar-lo. De totes maneres, el principi de permetre que l'hidrur reaccioni
amb un substrat menys reactiu que l'aigua d'una manera lenta i controlada ha d'ésser aplicable.

3.5.41. HIDRURS D'ELEMENTS NO METÀL·LICS

Els hidrurs d'elements no metàl·lics, com ara el B2H6, el PH3 i el AsH3, són sensibles a
l'oxidació per la majoria dels agents oxidants, i molts són pirofòrics. Poden ésser oxidats a ma-
terials segurs per CuSO4 aquós, com s'ha descrit anteriorment per al fòsfor blanc. Per evitar
una reacció violenta amb l'aire, l'oxidació s'ha de realitzar sota atmosfera de nitrogen, i és adient
utilitzar un baló de tres boques equipat amb agitador, entrada de nitrogen i embut d'addició, i
si l'hidrur és gas, es necessita una entrada de gas. La barreja de reacció es tracta posterior-
ment com es descriu en el cas del fòsfor blanc.

3.5.42. METALLS ALCALINS

Els metalls alcalins, com ara el sodi (Na), el potassi (K) i el liti (Li), reaccionen violenta-
ment amb l'aigua, amb dissolvents hidroxílics, amb hidrocarburs halogenats o amb l'aire humit
per generar hidrogen, que pot ésser inflamat per la calor de la reacció. Són corrosius de la pell
i incompatibles amb moltes substàncies orgàniques i inorgàniques. El potassi pot ésser oxidat
durant l'emmagatzematge, i el metall oxidat (que forma peròxids explosius) pot explotar vio-
lentament quan es manipula o es talla (exposició a l'aire). Aquests metalls s'utilitzen en sínte-
si orgànica com a agents dessecants. S'ha de tenir infraestructura especial per extingir el foc.

Principi  de la  destrucció

Els metalls poden reaccionar amb un alcohol d'una manera lenta i controlada per gene-
rar l'alcòxid metàl·lic i hidrogen. L'hidrogen s'elimina per la vitrina, i l'alcòxid metàl·lic és
hidrolitzat a continuació amb aigua per donar l'hidròxid metàl·lic i l'alcohol.

Na + ROH NaOR + 1/2 H2

NaOR + H2O NaOH + ROH

Procediments de destrucció

Aquests procediments presenten un perill elevat d'incendi, per la qual cosa s'han de
prendre les degudes precaucions.

Sodi i liti

Afegiu el sodi o el liti (tallat en petites peces submergit en un hidrocarbur) sobre etanol
fred de forma que la reacció no esdevingui violenta. Si la barreja de reacció passa a ésser vis-
cosa i la reacció s'atura, s'ha d'afegir més etanol. Quan tot el sodi o el liti ha estat afegit, agi-
teu la barreja de reacció fins que la reacció s'aturi i llavors s'examina amb cura la presència de
metall no reaccionat. Si no queda metall sense reaccionar diluïu la barreja amb aigua, neutra-
litzeu amb H2SO4 de concentració 6 mol L-1 o HCl i aboqueu-la a l'aigüera amb un excés
d'aigua.
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Potassi

El potassi és el més perillós dels metalls alcalins, i l'incendi durant la seva destrucció no
és infreqüent.

Afegiu potassi a alcohol tert-butílic (un alcohol poc reactiu) controlant que la reacció no
esdevingui violenta. Si la barreja de reacció passa a ésser viscosa i la reacció té tendència a
aturar-se, s'ha d'afegir més alcohol tert-butílic. Quan tot el potassi hagi estat afegit, agiteu la
barreja de reacció fins que la reacció s'aturi i llavors s'examina amb cura la presència de me-
tall no reaccionat. Si no es troba, diluïu la barreja de reacció amb aigua, neutralitzeu i aboqueu-
la a l'aigüera amb un excés d'aigua. L'alcohol tert-amílic pot ésser utilitzat com a alternativa.
Sigui quin sigui l'alcohol utilitzat, és important que sigui anhidre. Si cal, l'alcohol s'asseca abans
d'utilitzar-lo, per la qual cosa s'aconsella un tamís molecular de 3 Å.

3.5.43. CROM

El Cr (VI) és un oxidant i un cancerigen (té facilitat per travessar les membranes bio-
lògiques) en humans i en animals d'experimentació. És àmpliament utilitzat en síntesi orgàni-
ca i és un dels constituents perillosos de l'àcid cròmic. Atès que els compostos que contenen
Cr (VI) són poderosos oxidants, poden reaccionar violentament amb una àmplia varietat de
compostos orgànics i inorgànics. L'àcid cròmic i les seves sals són verinosos i corrosius de la
pell i de les membranes mucoses i formen úlceres que són lentes de curar.

Els compostos que es degraden amb aquest procediment són l'òxid de crom (VI) (CrO3),
el dicromat de sodi (Na2Cr2O7. 2H2O), el dicromat de potassi (K2Cr2O7), el dicromat d'amoni
((NH4)2Cr2O7), l'àcid cròmic (una dissolució de Cr (VI) en àcid sulfúric concentrat) i la dissolu-
ció comercial disponible Chromerge, en les seves presentacions diluïda i concentrada.

Principi  de la  destrucció

El Cr (VI) és reduït a Cr (III) (que no és un oxidant) utilitzant metabisulfit de sodi, i el Cr (III)
és precipitat per basificació amb hidròxid de magnesi (Mg(OH)2). Els hidròxids de sodi i de potas-
si donen un precipitat gelatinós difícil de filtrar. Precipitats que siguin fàcils de filtrar es poden
obtenir per control acurat del pH, però el Mg(OH)2 produeix automàticament el pH correcte i el
precipitat en forma de fang és relativament fàcil de filtrar. El filtrat clar és lleugerament bàsic (pH
entre 7,1 i 9,2) i no conté traces de Cr (VI) (< 0,25 ppm) i només quantitats traça de Cr (III).

Procediments de destrucció

Eliminació de quantitats sòlides de compostos que contenen Cr (VI)

Agiteu el compost de Cr (5 g) en 100 mL d'H2SO4 de concentració 0,5 mol L-1. Quan es-
tigui completament dissolt, afegiu 10 g de metabisulfit de sodi. Agiteu la barreja durant 1 h i
deixeu-la refredar amb petites quantitats de dissolució de KI (100 mg mL-1). Un color fosc indi-
ca que el Cr (VI) encara hi és present. Si el Cr (VI) encara hi és present, afegiu metabisulfit de
sodi fins a obtenir una prova negativa. Afegiu Mg(OH)2 (6 g) a la barreja de reacció i agiteu-la
durant 1 h, i després deixeu-la tota la nit. Decanteu la barreja en un aparell amb filtre de suc-
ció, fins que el líquid clar sigui filtrat primer, i el precipitat verd sigui sec. Si el filtrat és groc, lla-
vors pot indicar la presència de Cr (VI). Comproveu-ho utilitzant el test de KI (acidifiqueu primer
amb una mica d'H2SO4 diluït). Si el Cr (VI) és present al filtrat, acidifiqueu amb H2SO4 i repetiu
el procés.

Si la reacció ha de fer-se a més gran escala que la descrita anteriorment, s'ha de con-
siderar la calor que es genera, particularment quan s'afegeix el metabisulfit de sodi, i pot ésser
necessari ampliar el temps entre reaccions per permetre el refredament.
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Eliminació de dissolucions que contenen Cr (VI)

Acuradament afegiu la dissolució de crom (10 mL) amb agitació a 60 mL d'aigua i agi-
teu la barreja durant almenys 1 h refredant al mateix temps. Afegiu 10 mL de dissolució de
metabisulfit de sodi (100 mg mL-1) i agiteu la barreja durant uns minuts, comprovant la presèn-
cia de Cr (VI). Barregeu unes petites quantitats de la barreja de reacció amb unes petites quan-
titats de dissolució de KI (100 mg mL-1). Un color fosc indica que el Cr (VI) encara hi és present.
Si el Cr (VI) encara hi és present, afegiu metabisulfit de sodi fins a obtenir una prova negativa.
Afegiu Mg(OH)2 (12 g) a la barreja de reacció i agiteu-la durant 1 h, i després deixeu-la tota la
nit. Decanteu la barreja a un aparell amb filtre de succió, fins que el líquid clar sigui filtrat
primer, i el precipitat verd sigui sec. Si el filtrat és groc, llavors pot indicar la presència de Cr
(VI). Comproveu-ho utilitzant el test de KI (acidifiqueu primer amb una mica d'H2SO4 diluït). Si
el Cr (VI) és present al filtrat, acidifiqueu amb H2SO4 i repetiu el procés.

Compostos relacionats

Aquest procediment és específic per al Cr (VI) i no s'ha de fer servir per a cap altre me-
tall pesant.

3.5.44. COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS SENSIBLES A L'AIRE 
O A L'AIGUA

Exemples habituals d'aquest grup són els reactius de Grignard, els compostos alquil
lítics o aril lítics i trialquil alumínics, que són preparats o utilitzats com a solucions diluïdes en
un èter o un hidrocarbur. Menys habituals són els aril sodi o els dialquil zíncics.

Els compostos trialquil alumínics sòdics i els dialquil zíncics són a vegades preparats i
emmagatzemats lliures de dissolvent. El primer pas en descompondre aquests compostos és
dissoldre'ls sota nitrogen en 20 volums de toluè sec, heptà o algun altre hidrocarbur per fer
menys probable la ignició i més fàcil el tractament.

Una dissolució de l'organometàl·lic (en una concentració menor del 5%) en un hidrocar-
bur o en un èter es col·loca en un baló de tres boques equipat amb agitador, embut d'addició,
entrada de nitrogen i bany de gel. Un excés del 10% d'alcohol t-butílic dissolt en un hidrocar-
bur s'afegeix gota a gota i sota nitrogen a la dissolució ben agitada. A continuació, s'afegeix
aigua freda i llavors HCl al 5% fins a neutralitzar la fase aquosa. Se separen les fases orgàni-
ca i aquosa i s'eliminen adientment.

3.5.45. COMPOSTOS ORGANOMERCÚRICS

El mercuri és reconegut com un dels principals contaminants presents al medi ambient.
La toxicitat del mercuri ve potenciada per efectes sinèrgics amb altres metalls, com ara el coure,
mentre que existeix un efecte antagònic amb el seleni. El dimetilmercuri és un compost volàtil i
extremadament perillós per inhalació o contacte amb la pell, i s'ha de manejar amb molta cura.

Els compostos organomercúrics, com ara el R2Hg i el RHgX, no han d'ésser incinerats
ja que el mercuri pot ésser volatilitzat. En molts casos poden ésser oxidats amb un excés del
25% de NaClO.

R2Hg + 2OCl-1 + H2O HgO + 2ROH + 2Cl-

Amb motiu de la seva insolubilitat en l'aigua, aquesta reacció pot ésser lenta. En aquest
cas l'addició de dissolució de brom en tetraclorur de carboni a la dissolució o suspensió del
compost organomercúric en CCl4 donarà lloc a l'oxidació a bromur de mercuri, que pot ésser
separat i enviat a un abocador controlat.
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3.5.46. TETRAÒXID D'OSMI

El tetraòxid d'osmi (OsO4) és un sòlid de baix punt de fusió (39,5-41ºC, p. e. 130ºC). És
bastant volàtil i els seus vapors irriten i cremen seriosament els ulls i afecten els pulmons. 
És utilitzat àmpliament en química orgànica sintètica i en laboratoris de microscòpia electrònica.

Principi  de la  destrucció

El tetraòxid d'osmi reacciona amb els dobles enllaços carboni-carboni per formar un
dièster molt estable. En aquesta forma el OsO4 no és volàtil. L'oli de blat conté una gran pro-
porció de dobles enllaços i és un agent efectiu per a la neutralització del OsO4. Encara que
aquest procediment elimina els perills provocats per la volatilitat del OsO4, el material encara
conté osmi i ha d'ésser eliminat com a residu que conté metalls pesants. Ha estat publicat que
el OsO4 pot ésser reduït a diòxid per reacció amb una olefina, borbolleig d'H2S a través de la
dissolució i eliminació del diòxid d'osmi per filtració.

Procediments d 'e l iminació

Quantitats sòlides i residus en recipients

Col·loqueu els residus sòlids en un recipient i afegiu l'oli de blat. Comproveu que la des-
trucció ha estat completa.

Dissolucions aquoses (2%)

Si teniu una dissolució amb OsO4, afegiu-hi el doble de volum d'oli de blat i comproveu
que la destrucció ha estat completa.

Compostos relacionats

Aquest mètode és específic per al OsO4.

3.5.47. COMPOSTOS D'ARSÈNIC, PLOM, SELENI I TAL·LI

L'arsènic i els seus compostos tenen múltiples utilitats i acostumen a presentar-se com
a arsènic elemental, catió trivalent o catió pentavalent. La seva toxicitat ve condicionada per
una exposició contínua, que pot provocar l'aparició de càncer fonamentalment pulmonar.

El plom i els seus compostos són tòxics per acumulació i poden causar toxicitat cròni-
ca, la qual cosa pot produir danys cerebrals, anèmia, impermeabilitat renal i disfuncions neu-
rològiques.

La toxicitat del tal·li i els seus compostos és molt elevada tant per a l'home com per a
altres organismes inferiors. Els factors d'acumulació del tal·li en els peixos són més elevats que
per a altres metalls. En l'home s'absorbeix a través de les mucoses i de la pell, i està distribuït
àmpliament pel cos i s'acumula als ossos, la medul·la renal i ocasionalment al sistema nerviós
central. Passa a través de la placenta i es troba a la llet; s'elimina fonamentalment per l'orina.

El seleni té propietats semblants al sofre, encara que és més reactiu que aquest i per tant
els seus compostos són menys estables. Les seves formes orgàniques són retingudes al cos en
major proporció que les inorgàniques, i pot acumular-se directament a través de l'aigua o de la
cadena alimentària. El seleni inhalat com a vapor o com a partícules provoca greus irritacions a
les mucoses i al tracte respiratori de l'home, i sobre la pell pot provocar butllofes i infeccions.
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Principi  de la  destrucció

Aquests compostos es transformen en sals insolubles (sulfurs).

Procediment de destrucció

Dissoleu el compost en àcid clorhídric (HCl), diluïu la dissolució i satureu-la amb corrent
d'àcid sulfhídric treballant en una vitrina ben airejada. El sulfur precipitat es renta i s'envia a un
abocador controlat.

3.5.48. COMPOSTOS DE BARI

Principi  de la  destrucció

Aquests compostos es transformen en sals insolubles (carbonats).

Procediment de destrucció

Dissoleu el compost en àcid, neutralitzeu amb precaució amb hidròxid d'amoni i preci-
piteu per addició de Na2CO3. El precipitat de carbonat que es forma es renta i s'envia a un abo-
cador controlat.

3.5.49. ALQUILS I ARILS D'ELEMENTS NO METÀL·LICS

Els alquils i els arils d'elements no metàl·lics, com ara el BR3, el PR3 i el AsR3, són sen-
sibles a l'oxidació per l'aire i altres agents oxidants, encara que els arils són més estables que
els alquils. Molts d'aquests compostos són altament tòxics. A l'igual dels sulfurs inorgànics,
molts d'aquests compostos poden ésser oxidats per un excés del 25% de NaClO als seus cor-
responents òxids, que no són pirofòrics i poden ésser abocats en un abocador controlat.

Els hidrurs alquílics d'elements no metàl·lics, com ara el R2PH i el RAsH2, són general-
ment descomposts pel procediment de l'hipoclorit. De totes maneres, alguns són ràpidament
oxidats amb reacció violenta amb l'aire, i per això s'ha d'utilitzar l'oxidació amb CuSO4 descri-
ta per als hidrurs d'elements no metàl·lics (apartat 4.3.41).

BIBLIOGRAFIA

ARMOUR, M. A. (1991): Hazardous Laboratory Chemicals: Disposal Guide. Boca Raton, Fl.: CRC
Press, 1991.

CLAVERO, J.M.; YSERN, P.; GÀLLEGO B.; TRAVESA, F.; GADEA, E.; GUARDINO, X. (1998): La gestión
de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación. Notas
técnicas de prevención, NTP 480-1998. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Commitee on Hazardous Substances in the laboratory (1983): Prudent practices for disposal of
chemicals from laboratories. National Academy Press. Whasington DC. USA. 1983. 

HUICI MONTAGUD, A. (1985): Absorción de tóxicos. Documentos técnicos, 42:85. Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

LEWIS, R. J. Sr (1990): Hazardous chemicals desk reference. Ed. Van Nostrand Reinhold.
LUNN, G.; SANSONE, E. B. (1990): Destruction of Hazardous Chemicals in the Laboratory. Nova

York: Wiley, 1990.

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 A84



NADAL ALBIOL, N. (1985): La manipulación de productos químicos potencialmente cancerígenos
en los laboratorios. Documentos técnicos, 43:86. Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

PANREAC (1997): Seguridad en los laboratorios químicos. Panreac Química, S.A.
PICOT, A.; GRENOUILLET, B. (1992): La Securité en le Laboratoire de Chimie et de Biochimie.

París: Technique Documentation-Lavoisier, 1992.

G E S T I Ó  I  T R A C TA M E N T I N T R A C E N T R E  D E  R E S I D U S  Q U Í M I C S 85



4. RESIDUS SANITARIS

4.1.  INTRODUCCIÓ

Els tipus de residus que es poden trobar en un centre sanitari o en un laboratori experi-
mental o d’investigació relacionat poden ésser molt diversos. Si aquests residus no són ges-
tionats de manera adient poden suposar un risc per a la salut, especialment per a la dels
pacients i els col·lectius laborals, i una amenaça per al medi ambient.

Els residus generats com a resultat de l’activitat sanitària, és a dir, en centres sanitaris
i laboratoris associats, es classifiquen en quatre grups, en funció del seu origen i el seu risc
d’infecció o perillositat:

a) Residus sense risc o inespecífics: 

Grup I. Són residus municipals que per la seva naturalesa i composició són inerts i no
especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador.
Aquest tipus de residus inclouen materials com el cartró, paper, material d’oficines i despa-
txos, cuines, bars, menjadors, tallers, jardineria, i en general els residus que no deriven direc-
tament d’una activitat sanitària. 

Grup II. Són residus inerts i no especials que no plantegen exigències especials en la
seva gestió fora del centre generador, i es consideren residus municipals. Dins el centre gene-
rador si que poden suposar un risc d’infecció si no són manipulats correctament. Aquests tipus
de residus inclouen material de cures, guixos, robes i material d’un sol ús bruts amb sang, se-
crecions i/o excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels residus sani-
taris de risc. 

b) Residus de risc o específics: 

Grup III. Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció en
la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del rebuig, tant dins com
fora del centre generador, atès que poden generar un risc per a la salut laboral i pública.
Aquests residus són la sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punyent i ta-
llant, vacunes vives i atenuades, residus anatòmics (excepte cadàvers i restes humans amb
entitat suficient procedents d’avortaments, mutilacions i operacions quirúrgiques), cultius i re-
serves d’agents infecciosos, residus d’animals d’investigació i/o experimentació inoculats bio-
lògicament, i la resta de residus sanitaris infecciosos. Es consideren a aquest efecte residus
sanitaris infecciosos els residus capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses que
figuren en l’annex d’aquest Decret, i tots els residus procedents de malalts que per necessitats
d’aïllament, i a criteri del centre generador, poden ser inclosos en aquest grup. 

Grup IV. Són els residus especials no inclosos en el grup III i els residus citotòxics, és a
dir, els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot el material que està en contacte



amb ells que presenti propietats cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques, com també les
restes de substàncies químiques, els medicaments caducats, els olis minerals, els residus de
laboratoris radiològics i els residus radioactius, objecte de regulació en altres normes especí-
fiques. Per a la seva gestió aquests residus estan subjectes a requeriments especials des del
punt de vista higiènic i mediambiental, tant dins com fora del centre generador. 

Així, dins dels residus del grup IV es poden definir els subgrups següents:

• Residus citotòxics (RC): restes de medicaments antineoplàstics i qualsevol material
d’un sol ús contaminat amb aquests fàrmacs. Es tracta de residus sanitaris peri-
llosos (cancerígens, mutagènics i tòxics per a la reproducció) específics de l’activi-
tat sanitària.

• Residus químics: són residus contaminats amb productes de natura química que els 
donen caràcter de residu industrial especial. Es tracta de residus no específics de 
l’activitat sanitària i que comprenen materials molt diversos, com ara piles, termò-
metres, dissolvents, reactius químics, banys de revelat de radiografies, medica-
ments, lubricants, etc. El tractament i la gestió s’han considerat en el capítol 3. 
Malgrat això, a alguns, com ara termòmetres (mercuri), piles i bateries, se’ls han 
d’aplicar criteris específics de recollida i selecció.

• Residus radioactius: material de rebuig contaminat amb substàncies radioactives. 
La recol·lecció i l’eliminació són competència exclusiva d’ENRESA. Es tracten en un 
capítol específic (capítol 5). 

• Restes anatòmiques humanes d’entitat: cadàvers i restes humanes d’entitat sufi-
cient, procedents de sales de dissecció. La gestió queda regulada pel Reglament de 
policia sanitària mortuòria (Decret 2263/74, de 20 de juliol. BOE de 17 d’agost de 
1974). Han d’eliminar-se per inhumació o cremació.

• Olis minerals i sintètics: segons l’ordre de 6 de setembre de 1988, s’entén per oli 
usat qualsevol oli industrial amb base mineral o lubricant que s’hagi tornat inadequat 
per a l’ús a què s’hagués assignat inicialment i, en particular, els olis usats dels mo-
tors de combustió i dels sistemes de transmissió, els olis minerals lubricants i els 
olis per a turbines i sistemes hidràulics. Qualsevol oli usat ha de ser recollit per un 
tractador autoritzat i ser tractat adientment.

• Medicaments caducats (excepte citotòxics).
• Residus amb metalls: quedarien inclosos en el capítol 3, de gestió de residus 

químics.

Així, i segons el Decret 27/1999 (DOGC de 16 de febrer de 1999), es consideren residus
sanitaris (com a específics de l’activitat sanitària) els englobats dins dels grups:

• Residus sanitaris no específics: corresponen als residus del grup II.
• Residus sanitaris específics: corresponen als residus del grup III.
• Residus citotòxics: corresponen a part dels residus del grup IV.

El conjunt de residus sanitaris específics (grup III) i no específics (grup II) rep el nom de
residus biosanitaris.

4.2.  GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS

A causa de les característiques específiques dels residus generats en les activitats sani-
tàries i del risc d’infecció que suposen alguns d’aquests residus, la gestió ha de ser molt acu-
rada. Així, l’ordenació i la gestió correctes d’aquests residus permeten disminuir el possible risc
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cap a la salut i el medi ambient derivat d’una deficient gestió intracentre a la vegada que mini-
mitzen els costos de la gestió de residus sanitaris.

Els darrers anys s’ha fet un ús abusiu de material rebutjable i ha augmentat considera-
blement la quantitat de residus generats. Per tant cal limitar l’ús de material rebutjable només
per als treballs que suposen un perill d’infecció.

La descontaminació i l’eliminació de residus són operacions íntimament relacionades, ja
que la desinfecció o l’esterilització constitueix la primera fase de l’eliminació. La gran majoria
del material i dels equips es poden tornar a utilitzar un cop esterilitzats o desinfectats, com ara
el material de vidre, l’instrumental o la roba de treball. Amb el temps, però, tots els materials i
elements d’un equip han d’eliminar-se.

D’altra banda, és important assenyalar que segons el Decret 27/1999 (DOGC de 16 de
febrer de 1999) els centres, els serveis i els establiments que produeixin residus sanitaris hau-
ran de tenir i portar al dia un llibre oficial de control a disposició dels funcionaris i les autoritats
competents, en el qual s’hauran de fer constar les dades següents:

• La unitat assistencial o servei generador de residus.
• La data de lliurament dels residus específics o de risc al transportista o al gestor 

autoritzat.
• El volum de residus objecte de lliurament corresponents als grups II, III i citotòxics.
• El número de la fitxa d’acceptació i del full de seguiment.
• Les incidències. En cas que se’n produeixin el centre, el servei o l’establiment 

generador ha d’elaborar un informe explicatiu, complementari del llibre oficial de 
control, en què constin els fets produïts i les mesures correctores adoptades. 
Qualsevol incidència ha de ser immediatament comunicada a la Direcció General de 
Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Aquest llibre oficial de control cal demanar-lo a la Direcció General de Salut Pública.
També hauran d’enviar el primer trimestre de cada any un resum escrit dels volums de residus
corresponents als grups II, III i citotòxics generats l’any anterior a la Direcció General de Salut
Pública, que trametrà anualment les dades de producció d’aquest centres a la Junta de Residus.

Ident i f icació i  c lassi f icació

La identificació i la segregació dels residus sanitaris s’ha de fer a partir de les definicions
i les procedències indicades anteriorment. Aquesta classificació es basa, fonamentalment, en
la naturalesa dels residus i els seus riscos associats i s’adapta a l’ordenament jurídic vigent a
Catalunya en matèria de residus. Això permet una manipulació posterior adequada i una dis-
minució dels riscos d’accidents i infeccions específics per a cada tipus de residu. 

Recol l ida i  acumulació

Un cop realitzada una correcta identificació i classificació dels tipus de residus sanitaris,
aquests es recolliran fent servir recipients de residus específics per a cada tipus i no barrejant-
los mai. 

En tot cas, a les zones de producció de residus sanitaris les bosses de recollida han
d’estar dipositades en tot moment dins d’un contenidor o estructura de suport.

Aquesta recollida ha de seguir criteris d’asèpsia, innocuïtat i economia.
L’acumulació pot ser de dos tipus:

• Acumulació local: quan els residus es dipositen en un envàs situat a la mateixa es-
tança on es generen (o en una altra d’annexa, directament connectada).

• Acumulació centralitzada: quan els residus generats en estances diferents es concen-
tren en un únic punt. Es realitza normalment al magatzem intermedi, que és on es guarden pro-



visionalment els envasos plens de residus, per dirigir-se posteriorment a l’àrea de tractament
intern o a l’àrea d’emmagatzematge final.

El magatzem intermedi és útil per tal d’acumular els residus sanitaris en els seus enva-
sos o per centralitzar la recollida dels envasos plens cap al magatzem final. Aquest emma-
gatzematge, cal fer-lo només en estances seleccionades per a aquesta funció, encara que no
cal que siguin exclusives, però no s’ha de fer mai en estances on hi hagi activitat sanitària, ni
a les zones de pas, encara que només sigui per un espai de temps breu. Es recomana que els
residus s’evacuïn dels diferents serveis amb una freqüència mínima de 12 hores, excepte 
els envasos per a residus punxants o tallants, que poden estar més temps en ús.

El magatzem intermedi ha de ser fàcil de netejar i, si és possible, convé que disposi de
ventilació, un rentamans (especialment si és d’ús múltiple) i un desguàs per facilitar la neteja.

Tractament intracentre

Els residus sanitaris no poden ser recuperats ni poden utilitzar-se com a matèria primera
ni com a combustible alternatiu. Això vol dir que han de ser tractats i disposats correctament.
Per tant, un punt a tenir molt en compte és la prevenció en la seva generació (en disminuir la
quantitat generada), així com la segregació correcta per no contaminar altres residus que sí
que siguin valoritzables. Cal dir, però, que el tractament intracentre no és obligatori però si re-
comanable en el cas de residus infecciosos (Grup III): és convenient desinfectar-los com a pas
previ a la seva recollida per evitar possibles accidents.

Les principals opcions de tractament i disposició dels residus sanitaris són les següents:

TIPUS DE RESIDU Desinfecció Abocament de Incineració Disposició
per autoclau líquids pel específica com a RAM

desguàs (extern) (extern)

RSNE Optatiu Sí Optatiu Sí

RSE: líquids contaminats Sí No Sí No
amb agents infecciosos 
no endèmics. Cultius líquids 
de microbiologia

RSE: resta de líquids biològics Optatiu Sí Sí No

RSE: anatòmics Sí No Sí No

RSE: resta Sí No Sí No

RC No No Sí No

Els residus del grup I (residus assimilables a municipals) no són, de fet, residus espe-
cífics de l’activitat sanitària, i per tant no requereixen cap tipus de tractament especial, ja que
corresponen a residus urbans. Aquest tipus de residus no es tracta en aquest manual, ja 
que la seva gestió és independent de la dels residus tòxics i perillosos. 

Trasl lat

És recomanable que els residus sanitaris recollits a les diferents àrees del centre siguin
traslladats al magatzem de residus amb una periodicitat màxima de 12 hores.
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Els contenidors o les estructures de suport i els sistemes de transport han de netejar-se
en llocs adients amb aigua a pressió, detergents i lleixiu. Aquesta neteja ha de realitzar-se des-
prés de cada ús. Amb una periodicitat més gran, cal realitzar una desinfecció més profunda
amb el desinfectant de superfícies que utilitzi el centre.

És recomanable que, tant els sistemes de transport com els contenidors dels centres
generadors de residus, siguin estructures sense racons, que facilitin al màxim el procés de
neteja. Es desaconsella la utilització de baixants com a sistema de trasllat intern dels residus,
ja que per trencaments o altres causes poden formar-se dipòsits d’agents infecciosos.

No s’han de deixar bosses ni recipients de residus en llocs no previstos, si no és la zona
on s’han produït, o bé al magatzem. A aquests efectes es delimitaran i es definiran les zones
intermèdies d’emmagatzematge dels residus, convenientment senyalitzades, on es dipositaran
en espera de la recollida i el trasllat cap al magatzem central. No és imprescindible utilitzar cir-
cuits exclusius per traslladar els carros de residus, però si hi ha la possibilitat d’utilitzar circuits
diferenciats s’han de fer servir.

Tan les bosses com els recipients estaran fabricats preferentment amb material reciclat.
Un dels problemes més importants que poden aparèixer durant el transport dels residus

és el trencament de les bosses. Per evitar-ho cal:

• Fer servir bosses de galga adient (mai no inferior a 220).
• No emmagatzemar les bosses una a sobre de l’altra; les bosses han de col·locar-se 

una al costat de l’altra sobre una superfície horitzontal.
• Dins de l’estructura o carro de transport no s’han de comprimir per poder trans-

portar-ne una major quantitat en un sol trajecte, ni es pot sobrepassar el nivell que 
permeti el tancament de la tapa del carro. La capacitat màxima dels carros ha de 
ser inferior als 3.000 L. Hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció, i no ha d’haver-
hi en el seu interior elements perforants.

• Mai no hauran d’arrossegar-se les bosses pel terra, si no que han de fer-se servir 
els sistemes de trasllat adients.

El personal que transporta els residus ha de portar guants resistents a les punxades per
agulles, vidres i altres materials punxants i que no es puguin foradar però que a la vegada
s’adaptin i siguin còmodes. Aquest personal ha de disposar de roba exclusiva per a aquest tre-
ball i en el moment d’acabar-lo han de tenir a la seva disposició un bany amb dutxa i roba neta.
Sempre que durant la manipulació se sospiti que puguin produir-se aerosols o esquitxades,
s’han d’utilitzar ulleres i mascareta.

Emmagatzematge f inal

Els residus sanitaris generats als centres hospitalaris es podran emmagatzemar al mateix
centre durant un període màxim de 72 hores, que es pot allargar a una setmana si el magat-
zem de residus disposa d’un sistema de refrigeració adequat (temperatura màxima 4ºC).

Els residus sanitaris generats en centres, serveis i establiments no hospitalaris es po-
dran emmagatzemar dins el mateix centre en funció del volum de producció i de les carac-
terístiques del residu i durant un període màxim d’un mes.

D’acord amb el Decret 27/1999 (DOGC de 16 de febrer de 1999), el magatzem final dels
residus sanitaris ha de complir les condicions següents:

• Ha de ser un lloc ventilat, espaiós, ben il·luminat, degudament senyalitzat, i ha d’es-
tar condicionat per poder netejar i desinfectar tant el mateix magatzem com els 
carros de trasllat i els altres equips (punts d’aigua, desguassos, etc.). Aquesta 
desinfecció es farà periòdicament per als que hagin contingut residus de risc, i sem-
pre amb productes no tòxics per al medi ambient i les persones.

• Ha d’estar situat de manera que no pugui afectar els espais veïns.

R E S I D U S  S A N I TA R I S 91



• Ha de poder-se tancar, ha de tenir un accés fàcil des de l’exterior, especialment pen-
sant en els camions de recollida (cal evitar esglaons o pendents pronunciats) i ha 
d’estar protegit de la intempèrie, les temperatures elevades i els animals.

• Ha de tenir un accés restringit a les persones autoritzades. Si aquest accés restrin-
git no pot garantir-se, els contenidors amb els residus s’hauran de mantenir tancats 
amb clau. En aquest cas, el personal de recollida disposarà d’una clau mestra per 
obrir els contenidors i carregar-ne el contingut al camió.

Els contenidors poden ser propietat del centre o bé poden llogar-se al transportista au-
toritzat que en fa la recollida, amb el manteniment inclòs en el preu del servei.

Els contenidors petits i mitjans es carreguen mecànicament al camió de recollida, amb
compactació o sense. Els contenidors grans es transporten com a caixa del camió. Per tal 
d’evitar regalims, l’estanquitat d’aquests contenidors és molt important, en especial si es trac-
ta d’una caixa compactadora. Es recomana utilitzar contenidors especialment dissenyats per
ser estancs. Els contenidors grans s’han de condicionar bé en una zona específica del magat-
zem dotada de punt d’aigua i desguàs. Abans del transport convé buidar els líquids que es
puguin haver acumulat al fons del contenidor.

L’empresa que efectuï el transport extern ha d’estar expressament autoritzada per la
Junta de Residus. Per al lliurament de residus sanitaris del grup III i citostàtics s’ha d’utilitzar
un full de seguiment de residus sanitaris, que pot ser un full específic per a cada lliurament o
bé un full itinerant, juntament amb un justificant de lliurament. Aquests fulls de seguiment s’han
de conservar durant un període de cinc anys.

4.3.  RESIDUS SANITARIS NO ESPECÍFICS (GRUP II )

Aquest grups de residus es defineix per exclusió: qualsevol residu que hagi estat en
contacte amb fluids corporals o altres líquids biològics propis de l’activitat sanitària i que no es-
tiguin inclosos en la definició de residu sanitari específic.

Exemples d’aquest grup de residus són: catèters, bosses buides que hagin contingut
sang o altres líquids biològics, filtres de diàlisi, tubuladures, guixos, cotons, gases, mascaretes,
bates, guants, talles i altres tèxtils d’un sol ús, i qualsevol altre residu simplement tacat o que
hagi absorbit líquids biològics.

Per a la seva recollida es recomana fer servir bosses de plàstic de galga mínima 220 i,
preferentment, de color groc, mentre que per als residus assimilables a municipals poden utilit-
zar-se bosses de galga inferior i de diferent color, o les que indiqui el servei municipal de reco-
llida d’escombraries. Les bosses i els contenidors destinats a recollir els residus sanitaris no
específics han de portar una identificació externa del fabricant, així com una identificació ex-
terna amb el rètol “GII” dins els centres sanitaris. 

Es recomana que el suport de les bosses per als residus sanitaris no específics sigui
l’adequat per evitar un possible contacte del personal amb la bossa o els residus (per exem-
ple, suports amb pedal d’obertura de la tapa), ja que aquest residus constitueixen un dipòsit de
gèrmens oportunistes, la disseminació dels quals cal evitar a través de qualsevol vector (per
exemple, les mans, els avantbraços i el pit, ja que poden afectar persones immunodeprimides).
En tot cas, es recomana utilitzar suports d’estructura simple, fàcils de netejar i que permetin
treure la bossa plena lateralment, sense haver d’aixecar-la.

Els contenidors han d’adaptar-se a criteris d’estanquitat total, opacitat a la vista, re-
sistència al trencament, asèpsia total en el seu exterior, absència total en el seu exterior d’ele-
ments sòlids, punxants i tallants, volum no superior a 90 L i tancament especial hermètic de
fàcil obertura i que no pugui obrir-se de forma accidental.

Pel que fa a l’emmagatzematge intermedi, hi hauria diverses alternatives:
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• Les bosses poden deixar-se en el seu suport. 
• Es pot traslladar el suport amb les bosses directament al magatzem final. 
• Es poden emmagatzemar les bosses dintre d’un contenidor.
• Es poden deixar les bosses a terra, si cal, apilonades, però amb poca alçada.

En tot cas, al Programa de Gestió de Residus Especials s’haurà d’establir l’alternativa
més adient a seguir per a la nostra Universitat.

De la mateixa manera que els residus assimilables a municipals, i d’acord amb l’article
13.2 del Decret 27/1999 (DOGC de 16 de febrer de 1999), els residus d’aquest grup no reque-
reixen cap tipus de tractament especial, sinó que poden disposar-se en les mateixes instal·la-
cions i amb les mateixes precaucions que els residus municipals. No requereixen tractament
intracentre, encara que és optativa, però no necessària, la utilització d’una autoclau per desin-
fectar-los. Només suposen un risc d’infecció durant la seva manipulació dins el centre.

Al magatzem final els residus sanitaris no específics es disposaran en un contenidor
amb o sense compactació, però mai apilonats a terra. Si hi ha manca d’espai els residus sani-
taris no específics i els assimilables a municipals poden emmagatzemar-se als mateixos con-
tenidors (amb l’excepció dels residus assimilables a municipals que estiguin separats per
reciclar: paper, vidre, etc.). Ara bé, el conjunt haurà de passar a ser considerat com a residu
sanitari no específic.

4.4.  RESIDUS SANITARIS ESPECÍFICS (GRUP II I )  

Segons el Decret 27/1999 (DOGC de 26 de febrer de 1999), els residus sanitaris es-
pecífics o de risc es classifiquen en: 

a) Residus sanitaris infecciosos: són aquells residus capaços de transmetre una de les
malalties infeccioses que figuren en l’annex de l’esmentat Decret. Per ordre del Departament
de Presidència, a proposta dels consellers de Sanitat i Seguretat Social i d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, es podran establir, si s’escau, altres malalties que siguin susceptibles de trans-
missió mitjançant residus, a l’efecte de la classificació d’aquests en el grup III. En el llistat
següent s’especifiquen les malalties infeccioses transmissibles per agents patògens continguts
en els residus del grup III:

• febres hemorràgiques causades per virus:
• Febre de Congo-Crimea
• Febre de Lassa
• Marburg,
• Ebola
• Febre argentina (Junin)
• Febre boliviana (Machupo)
• Complex encefàlic transmès per artròpodes vectors (arbovirus): Absettarow, 

Hanzalova, Hypr, Kumlinge, Kianasur Forest Disease, febre d’Omsk, Russian 
spring-summer encephalitis.

• brucel·losi
• diftèria
• còlera
• encefalopatia de Creutzfeldt-Jakob
• borm
• tularèmia
• àntrax
• pesta
• ràbia
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• febre Q 
• tuberculosi activa

Es tracta, però, d’una llista oberta que podrà ser objecte de revisió quan es disposin de
nous criteris de valoració del risc de transmissió de les infeccions.

A més, es considera que encara que no constin al llistat actual, i ja que si que constaven
al llistat anterior, s’ha de treballar amb les degudes precaucions al manipular residus contami-
nats amb els següents agents infecciosos:

• meningitis, encefalitis
• hepatitis vírica
• tifus abdominal
• lepra
• febre paratifoide A, B i C
• poliomelitis
• disenteria bacteriana
• VIH (SIDA)

b) Residus anatòmics: qualsevol resta anatòmica humana, sense incloure les restes
amb entitat que es classifiquen dins del grup IV.

c) Sang i hemoderivats en forma líquida: recipients que contenen sang o hemoderivats,
o altres líquids biològics. En cap cas es tracta de materials tacats o que hagin absorbit aquests
líquids.

d) Agulles i material punyent i tallant: qualsevol objecte punxant o tallant utilitzat en l’ac-
tivitat sanitària, independentment del seu origen. Es tracta fonamentalment d’agulles, pipetes,
fulles de bisturí, portaobjectes, cobreobjectes, capil·lars i tubs de vidre.

e) Vacunes vives i atenuades: restes de medicaments; no s’hi inclouen els materials
d’un sol ús tacats de medicament.

També s’han de considerar com a residus sanitaris especials:

• Cultius i reserves d’agents infecciosos: residus d’activitats d’anàlisi o experi-
mentació microbiològica:

• Cultius d’agents infecciosos i material de rebuig en contacte amb ells: plaques 
de Petri, hemocultius, extractes líquids, brous, instrumental contaminat, etc.

• Material infecciós de referència.

Les elevades concentracions d’agents infecciosos que s’assoleixen en aquests residus
no es troben en els residus municipals.

• Residus infecciosos d’animals: es tracta de cadàvers, parts del cos i altres residus 
anatòmics, llits d’estabulació o altres materials contaminats, procedents d’animals 
d’experimentació que hagin estat inoculats amb agents infecciosos. La major part 
dels animals d’experimentació no han estat infectats i, per tant, els residus asso-
ciats no han de ser catalogats com a residus sanitaris especials. Atesa la importàn-
cia dels estabularis dins de la comunitat universitària, es dedica un capítol sencer a 
aquest tema (capítol 6).

A causa del seu potencial infecciós, els residus sanitaris especials han de segregar-se
escrupolosament de les altres categories de residus sanitaris. Els envasos per a la recollida
dels RSE han de complir obligatòriament aquests requisits:
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• Han de ser rígids, amb les característiques físiques següents:

• estanquitat total;
• opacitat a la vista;
• resistència al trencament;
• asèpsia total en el seu exterior;
• absència total en el seu exterior d’elements sòlids, punxants i tallants;
• volum no superior als 60 L;
• tanca especial hermètica d’obertura fàcil i que no pugui obrir-se de forma accidental.

• Han d’estar identificats de forma ben visible amb el rètol indicatiu de precaució:
Residus de risc.

• Han d’estar reconeguts pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Això afecta a
tots els models d’envàs i cada una de les capacitats existents dintre de cada model.

• Han de ser compatibles amb el sistema de tractament o disposició que els rebrà. Si el
tractament és per desinfecció en autoclau, els envasos han d’ésser autoclavables. Si el trac-
tament és per incineració, de forma gairebé segura podrà utilitzar-se qualsevol tipus d’envàs
reconegut, però caldrà donar prioritat als que no produeixin emissions tòxiques durant la seva
combustió.

Els envasos per a residus sanitaris específics punxants o tallants han de complir les
mateixes especificacions indicades per a la resta d’envasos per a residus sanitaris. Cal utilitzar
envasos rígids, imperforables i impermeables, que redueixin al màxim la possibilitat d’acci-
dents durant tota la vida del residu. L’acumulació dels residus punxants o tallants en l’envàs
imperforable cal que es faci el més aviat possible. Aquesta és la clau per eliminar el risc asso-
ciat a aquest tipus de residus. Si l’envàs imperforable no disposa d’un sistema simple i segur
per separar l’agulla (grup III) de la xeringa (grup II) sense tocar l’agulla, cal rebutjar la xeringa
i l’agulla juntes i considerar-ho tot com a grup III (mai no s’ha de tornar a posar l’agulla en la
seva funda protectora i mai no s’ha de separar amb la mà l’agulla de la xeringa).

Si el tractament és per autoclau, s’ha de verificar que els envasos imperforables per-
meten la sortida de l’aire en les fases de buit i l’entrada posterior del vapor.

Un cop al magatzem intermedi, els residus sanitaris específics han de restar en els seus
respectius envasos ben tancats.

Pel que fa al tractament intracentre, aquests residus podran eliminar-se mitjançant dife-
rents mètodes:

• Incineració, és a dir, combustió controlada dels residus, amb tractament dels gasos 
resultants fins a complir la normativa vigent en matèria d’emissions a l’atmosfera. 
Pot ser incineració intracentre, és a dir, al mateix centre de treball, o en una ins-
tal·lació externa autoritzada.

• Desinfecció mitjançant autoclau de vapor.
• Altres tecnologies de desinfecció, existents o que es desenvolupin en el futur, sem-

pre que hagin estat verificades pel centre l’eficiència tècnica, l’operativa i l’econò-
mica i hagin estat autoritzades pel Departament de Medi Ambient.

La incineració és un mètode tradicionalment molt emprat als centres sanitaris. S’ha de
dir, però, que la majoria de les incineradores intracentre han quedat obsoletes. Això és degut,
per una banda, als canvis en la composició dels residus, que han esdevingut cada cop més
heterogenis i cada vegada tenen més proporció de plàstics clorats. D’altra banda, aquestes 
instal·lacions han de complir un límits d’emissió de gasos que progressivament s’han fet més
estrictes. Això els obliga a disposar d’unes instal·lacions amb tecnologia moderna, amb un forn
específic (no serveix el mateix que per als residus municipals i els sanitaris no específics) i un
sistema de rentatge de gasos d’alta eficiència. Totes aquestes condicions requereixen una ex-
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plotació i un manteniment especialitzats, amb un cost molt elevat i difícilment assolibles per un
centre sanitari o un laboratori de recerca.

Per tot això es recomana, en tot cas, el tractament mitjançant incineració com a tracta-
ment extracentre, realitzat llavors en una instal·lació externa, d’una empresa autoritzada, cor-
rectament dissenyada i equipada i amb una explotació i un manteniment especialitzats, que
ofereixi totes les garanties de no contaminar el medi ambient. En tot cas, les instal·lacions
d’incineració que acceptin residus sanitaris del grup III i citotòxics han de regir-se d’acord amb
les especificacions del Decret 323/1994, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de
residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera.

Pel que fa a la desinfecció mitjançant autoclau, ha de complir les especificacions tècniques
que estableix la normativa vigent. S’aconsella que s’assoleixin les recomanacions següents: 

• El nivell de desinfecció ha de ser l’adequat per eliminar totes les formes vegetatives 
dels bacteris, els mycobacteris, els fongs i les espores de fongs, ha d’eliminar els 
virus i ha d’eliminar les espores del Bacillus anthracis (àntrax).

• S’han de fer servir autoclaus de buit, amb un mínim de dues fases (buit-vapor-buit) 
i cal permetre l’evacuació controlada de l’aire i de les aigües de condensació.

• Es recomana la utilització d’autoclaus amb vapor saturat.
• S’han de fer servir envasos que permetin la sortida de l’aire i l’entrada de vapor. Si 

porten una capa impermeable, cal que es trenqui en la primera fase de buit. Només 
poden utilitzar-se envasos tancats hermèticament si contenen líquids. La quantitat 
de líquid ha de ser suficientment petita perquè tot el volum assoleixi la temperatura 
de desinfecció durant la fase d’actuació del vapor.

• En funció del tipus d’envàs, la càmera de càrrega podrà omplir-se més o menys. És 
convenient no sobrepassar les tres quartes parts de la seva capacitat, però en tot 
cas cal seguir les instruccions del fabricant.

• Pel que fa al control del funcionament, hauran de mesurar-se els paràmetres 
següents en cada cicle de desinfecció:
• Pressió de buit assolida en cada una de les fases.
• Temperatura durant la fase de desinfecció. Cal, com a mínim, fer 10 mesuraments.
• Temps de començament i final de la fase de desinfecció.

• Aquesta informació s’ha d’enregistrar per cada cicle de desinfecció, juntament amb 
la data en què s’ha realitzat.

• Amb una periodicitat trimestral cal fer un test microbiològic, a fi de comprovar que 
es compleixen les condicions de desinfecció en tota la massa de residus.

• Cal aplicar un programa de manteniment preventiu rutinari de l’autoclau.

Un cop tractats mitjançant esterilització per vapor calent a pressió per tècnica d’auto-
clau, aquests residus poden gestionar-se com a residus assimilables a municipals.

Pel que fa als residus anatòmics, no és aconsellable autoclavar-los, per problemes de
pudors. En tot cas, si es tria aquesta opció és recomanable la utilització d’una trituradora post-
desinfecció per eliminar qualsevol problema derivat de l’aspecte d’aquests residus.

Si estan submergits en formol, aquesta solució es considera un residu del grup IV i no
es pot autoclavar. Per tant s’haurà de buidar primerament la solució de formol en un envàs es-
pecífic per a la seva recollida. Una vegada buit, el recipient amb les restes anatòmiques s’han
d’eliminar com a grup III.

Quan es tracti de residus sanitaris especials líquids es podran eliminar pel desguàs
(connectat a la xarxa de sanejament del centre) sempre que no continguin agents d’infeccions
no endèmiques a Catalunya ni cultius líquids de microbiologia que han de tractar-se o disposar-
se com a residus sanitari especial sòlid. És important que l’abocament pel desguàs sigui molt
acurat, de forma que s’evitin al màxim les esquitxades i la formació d’aerosols. A més, si el re-
cipient amb el líquid biològic és difícil d’obrir, no s’ha d’intentar foradar-lo o forçar-lo, sinó que
cal rebutjar-lo com a residu sanitari especial sòlid.
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Pel que fa al trasllat intern d’aquest tipus de residus no hi ha cap especificació, llevat
del cas que es tractin al mateix centre mitjançant autoclau. Llavors es recomana que el mateix
carro de recollida dels envasos sigui el que s’introdueixi en l’autoclau. A més, així aconsegui-
rem que els carros de trasllat es desinfectin sistemàticament cada vegada que s’introdueixen
en l’autoclau i queden llestos per tornar a ser utilitzats.

Pel que fa a l’emmagatzematge final només cal dir que els residus sanitaris específics
no poden compactar-se ni triturar-se, ni durant l’emmagatzematge ni durant el transport extern.
S’han d’emmagatzemar en els mateixos envasos rígids, els quals es carregaran directament al
camió de recollida i transport extern.

4.5.  RESIDUS CITOTÒXICS (GRUP IV)

Els residus citostàtics (vegeu apartat 4.1.) poden dividir-se en:

• Restes de medicaments antineoplàsics no aptes per a l’ús terapèutic (vials encara 
plens o medicaments caducats, xeringues amb medicament, solucions intraveno-
ses, etc.).

• El material punxant o tallant utilitzat en la preparació o l’administració dels medica-
ments.

• El material sanitari d’un sol ús que hagi estat en contacte amb els medicaments 
(tubuladures, ampolles de sèrum, gases, xeringues, vials buits, guants, paper brut, 
etc.). Es tracta de material amb traces de substàncies citotòxiques, simplement 
tacats.

Els residus citostàtics s’han d’acumular en envasos exclusius separats de qualsevol
altre tipus de residu generat pel centre sanitari o laboratori. Aquesta acumulació s’ha de fer tan
aviat com sigui possible i, en el cas dels residus citostàtics punxants o tallants, s’ha de fer im-
mediatament. Els contenidors seran d’un sol ús, de polietilè, poliestirè o polipropilè, de forma
que permetin la incineració completa sense produir gasos tòxics, seran resistents als agents
químics i als materials perforants i disposaran d’una tanca hermètica especial. Aniran retolats
ben visibles amb la frase: Material contaminat químicament. Citotòxics, i seran de color blau.

Com que es tracta de residus molt específics, la gestió i el tractament queden molt limi-
tats. El tractament més habitual i pràcticament l’únic disponible és la incineració externa, en-
cara que també existeixen mètodes de neutralització química. La incineració ha de realitzar-se
en una instal·lació expressament autoritzada per rebre aquest tipus de residus. Es desacon-
sella qualsevol tractament mitjançant neutralització química, que només es podrà fer servir en
situacions excepcionals i si es tracta de petites quantitats.

Tant si es porta en un magatzem intermedi com al magatzem final, els residus han de
romandre en els seus envasos i contenidors ben tancats. Es carregaran directament al camió
de recollida i transport extern. No poden ni compactar-se ni triturar-se ni durant l’emmagatze-
matge ni durant el transport extern.

4.5.1. CLASSIFICACIÓ DELS AGENTS CANCERÍGENS

Segons el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre l’exposició a agents cancerígens
durant el treball, es defineix agent cancerigen com qualsevol substància o preparat classificat
com a cancerigen de 1a i 2a categoria en la normativa relativa a classificació, envasament i eti-
quetatge de substàncies i preparats perillosos, i com una substància, un preparat o un pro-
cediment dels esmentats en l’annex I d’aquest Reial Decret, així com una substància o un
preparat que es produeix durant un dels procediments anomenats en l’esmentat annex.
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D’altra banda, la comissió dels TLV (Threshold Limit Value) de l’American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), defineix una classificació de les substàncies
químiques a què poden estar exposats els treballadors en el seu lloc de treball, en funció de la
seva carcinogenitat i estableixen diferents categories. Aquests valors TLV es basen en la in-
formació disponible obtinguda mitjançant l’experiència en la indústria, l’experimentació humana
i animal i, quan és possible, per la combinació de les tres. Són límits recomanables i no una
frontera entre condicions segures i perilloses i han estat establerts exclusivament per a ex-
posicions laborals. Cal dir, però, que aquesta classificació no és oficial, ni als Estats Units ni a
Europa. Malgrat això, és la més utilitzada i ha servit com a model per a diferents legislacions.
Les categories de la carcinogenitat són les següents:

A1- Carcinògens confirmats en l’ésser humà: l’agent és un carcinogen en els humans 
d’acord amb el pes de l’evidència dels estudis epidemiològics o en l’evidència clíni-
ca convincent en els humans exposats.

A2- Carcinògens amb sospita de ser-ho en l’ésser humà: l’agent és carcinogen en els 
animals d’experimentació a nivells de dosis, ruta(es) d’administració, punts de 
tipus histològic o per mecanismes que es consideren importants en l’exposició dels 
treballadors. Els estudis epidemiològics disponibles són conflictius o insuficients 
per confirmar un augment del risc de càncer en els humans exposats.

A3- Carcinògens en els animals: l’agent és carcinogen en els animals d’experimentació 
a dosis relativament elevades, ruta(es) d’administració, punts de tipus histològic o 
per mecanismes que es consideren importants en l’exposició dels treballadors. Els 
estudis epidemiològics disponibles no confirmen un increment del risc del càncer 
en els humans exposats. L’evidència existent suggereix que no és probable que 
l’agent causi càncer en els humans exposats, excepte per rutes o nivells d’exposi-
ció no freqüents o poc probables.

A4- No classificats com a carcinògens en humans: no hi ha dades adequades per clas-
sificar l’agent en relació amb la seva carcinogenitat en els humans i/o els animals.

A5- No sospitós com a cancerigen en humans: l’agent no és sospitós de ser carcino-
gen en humans segons els estudis epidemiològics realitzats adequadament en 
aquests. D’aquests estudis es disposa de suficients històries fiables de seguiment 
de l’exposició durant un llarg període de temps, dosis suficientment elevades i de 
la potència estadística adequada per concloure que l’exposició a l’agent no com-
porta un risc significatiu de càncer per a l’ésser humà. L’evidència suggerint una 
absència de carcinogenitat en els animals d’experimentació es considerarà si es 
recolza en altres dades rellevats.

L’exposició a carcinògens ha de ser mínima. Els treballadors exposats als carcinògens
A1 sense valor TLV han de ser equipats adequadament per eliminar al màxim possible tota ex-
posició. Per als carcinògens A1 amb valor TLV i per als A2 i els A3, l’exposició dels treballadors
per qualsevol via d’absorció ha de controlar-se acuradament a nivells tan baixos com sigui pos-
sible per sota del TLV.

4.6.  AGENTS BIOLÒGICS I  NIVELLS DE BIOSEGURETAT

4.6.1. CLASSIFICACIÓ DELS AGENTS BIOLÒGICS

El Reial Decret 664/1997 (BOE de 24 de maig de 1997), sobre la protecció dels treba-
lladors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball defineix:

• Agents biològics: microorganismes, amb la inclusió dels genèticament modificats, 
cultius cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles d’originar qualsevol tipus d’in-
fecció, al·lèrgia o toxicitat.
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• Microorganismes, com qualsevol entitat microbiològica, cel·lular o no, capaç de re-
produir-se o de transferir material genètic.

• Cultiu cel·lular: el resultat del creixement in vitro de cèl·lules obtingudes d’organis-
mes multicel·lulars.

Tanmateix, estableix la classificació següent dels agents biològics en quatre grups d’1
(risc més baix) a 4 (risc més alt) en funció del risc d’infecció:

a) Agent biològic del grup 1: aquell que resulta poc probable que causi una malaltia a
l’home.

b) Agent biològic del grup 2: aquell que pot causar una malaltia a l’home i pot suposar
un perill per als treballadors; és poc probable que es propagui a la col·lectivitat i generalment
existeix profilaxi o tractament eficaç.

c) Agent biològic del grup 3: aquell que pot causar una malaltia greu a l’home i presen-
ta un perill seriós per als treballadors; hi ha risc que es propagui a la col·lectivitat i existeix ge-
neralment una profilaxi o un tractament eficaç.

d) Agent biològic del grup 4: aquell que, causant una malaltia greu a l’home, suposa un
perill seriós per als treballadors; hi ha moltes probabilitats que es propagui a la col·lectivitat i
generalment no existeix una profilaxi o un tractament eficaç.

Aquesta classificació es basa en diferents aspectes:

• El risc per a la salut de l’individu (la gravetat de la infecció, la facilitat de contami-
nació per un germen virulent i l’existència de vacunació i tractament).

• Els danys a la col·lectivitat (facilitat de contaminació interhumana, resistència de 
l’agent als descontaminants i existència de vacunació i/o tractament).

4.6.2. MESURES DE CONTENCIÓ

De la mateixa manera, s’han establert uns nivells de contenció i unes mesures de se-
guretat creixents en funció del risc del grup d’agents biològics amb què es treballi, que han de
complir els laboratoris. Aquestes mesures de seguretat afecten el disseny i la construcció del
mateix laboratori (forma, situació, materials utilitzats, etc.), l’equipament de contenció, les tèc-
niques de laboratori específiques que han d’ésser emprades, així com el tractament que s’ha
de donar als residus i a qualsevol material susceptible d’estar contaminat (roba de treball, ins-
trumental, llibres, llibretes, etc.). S’estableixen, així, quatre nivells de contenció:

Nivell de bioseguretat 1: laboratori bàsic. Es treballa amb agents biològics del grup I.
Presenta un escàs o nul risc individual i comunitari.

Nivell de bioseguretat 2: laboratori bàsic. En aquest cas es treballa amb agents bio-
lògics del grup II, que tenen un risc potencial moderat per al personal i un risc comunitari baix.

Nivell de bioseguretat 3: laboratori de contenció. Es treballa amb agents biològics de
grup III, amb risc individual elevat i un risc comunitari baix. També s’aplica quan es treballa 
amb grans quantitats i concentracions elevades d’agents del grup II, que és quan existeix un
perill greu de difusió d’aerosols o d’infecció.

Nivell de bioseguretat 4: laboratori de contenció màxima. Es treballa amb agents bio-
lògics del grup IV, que poden causar una malaltia greu en l’home, suposen un perill greu per al
personal que el manipula i per a la comunitat i hi ha moltes probabilitats que es propagui a la
col·lectivitat. En aquest cas, han d’estar supervisats per les autoritats sanitàries.

Les mesures de contenció per reduir al mínim el risc d’infecció que hauran d’establir els
laboratoris que emprenguin treballs que impliquin la manipulació d’agents biològics dels grups
2, 3 o 4 amb fins de recerca, desenvolupament, ensenyament o diagnosi s’exposen en la taula
següent:

R E S I D U S  S A N I TA R I S 99



A B
Mesures de contenció Nivells de contenció

2 3 4

1. El lloc de treball es trobarà separat No Aconsellable Sí
de tota activitat que es desenvolupi 
al mateix edifici.

2. L’aire introduït i extret del lloc de treball No Sí, per a la sortida Sí, per a l’entrada
es filtrarà mitjançant la utilització de filtres d’aire i la sortida d’aire
d’aire per a partícules d’elevada eficàcia 
(HEPA) o de manera similar.

3. Només es permetrà l’accés al personal Aconsellable Sí Sí, amb una cambra 
designat. d’aire

4. El lloc de treball s’haurà de poder No Aconsellable Sí
precintar per permetre’n la desinfecció.

5. Procediments de desinfecció Sí Sí Sí
especificats.

6. El lloc de treball es mantindrà No Aconsellable Sí
amb una pressió negativa respecte 
a la pressió atmosfèrica

7. Control eficient de rectors,  Aconsellable Sí Sí
per exemple, de rosegadors i insectes.

8. Superfícies impermeables a l’aigua Sí, per al banc Sí, per al banc de Sí, per al banc
i de fàcil neteja. de proves o la proves o la taula de proves o la taula

taula de treball de treball i el terra de treball, el terra,
les parets i els sostres

9. Superfícies resistents a àcids, alcalins, Aconsellable Sí Sí
dissolvents i desinfectants.

10. Emmagatzematge de seguretat Sí Sí Sí, emmagatzematge 
per a agents biològics. segur

11. S’instal·larà una finestreta d’observació Aconsellable Sí Sí
o un dispositiu alternatiu a les zones 
de manera que es pugui veure els ocupants.

12. Laboratori amb equip propi. No Aconsellable Sí

13. El material infectat, animals inclosos, Quan procedeixi Sí, quan la infecció Sí
s’haurà de manejar en un armari es propagui per l’aire
de seguretat, en un aïllador o en una 
altra contenció apropiada.

14. Incinerador per a destrucció Aconsellable Sí (disponible) Sí, in situ
d’animals morts.
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4.6.3. MESURES HIGIÈNIQUES DE PREVENCIÓ

Pel que fa als residus i al material contaminat, les mesures que s’hauran d’aplicar de
forma general per a tots els laboratoris són les següents:

• No es farà servir mai la roba de laboratori fora d’aquest.
• Les agulles es recolliran en envasos adients que evitin punxades accidentals.
• Al mateix laboratori o en un local annex haurà de col·locar-se una autoclau per des-

contaminar el material de rebuig infecciós.
• Així, tots el rebuigs biològics, siguin líquids o sòlids, han d’ésser descontaminats 

abans d’eliminar-los i se seguiran les normes existents sobre la gestió de residus 
sanitaris.

• El material contaminat que hagi de ser descontaminat en un lloc exterior al labora-
tori es col·locarà en un contenidor especial i es tancarà abans de treure’l del labo-
ratori.

A més d’això, al laboratori de bioseguretat 2:

• S’ha d’evitar que l’aire de l’interior del laboratori surti a l’exterior i també cal evitar 
la contaminació. Les finestres estaran tancades.

• L’autoclau haurà de ser al mateix laboratori per descontaminar el material de rebuig 
i el material biològic contaminat.

• Es faran servir agulles i xeringues d’un sol ús, mai es tornaran a reencapsular les 
agulles i s’eliminaran directament en envasos rígids, aptes per a l’esterilització o per 
a la incineració.

En el nivell de bioseguretat 3, a més del que s’ha exposat anteriorment s’adoptaran les
mesures següents:

• L’aire expulsat del laboratori ha de passar a través de filtres d’alta eficàcia per a 
partícules (filtres HEPA: High Efficiency Particulate Airbone). En cap cas l’aire pot 
ser reciclat cap a una altra part de l’edifici.

• Tot el material contaminat s’ha de desinfectar abans de sortir del laboratori, ja sigui 
a través de l’autoclau o bé per via química. S’ha de preveure la desinfecció del local.

• Els llibres, les llibretes, els documents, etc. que es facin servir al laboratori s’han de 
desinfectar abans de sortir-ne.

En el nivell de contenció màxima, nivell de bioseguretat 4, s’hauran d’adoptar les
mesures següents a més de les exposades per als nivells inferiors:

• Els líquids de rebuig procedents de les aigüeres, de les cabines de seguretat bio-
lògica i de les autoclaus s’han de descontaminar abans de ser evacuats. Els efluents
procedents de les dutxes i els lavabos seran descontaminats abans d’evacuar-los, i 
es farà mitjançant un tractament químic o per calor dins del sistema de descontami-
nació dels residus líquids.

• Hi haurà un sistema de ventilació propi i el laboratori es mantindrà sempre en de-
pressió. Es faran servir filtres HEPA, que tindran un fàcil accés per a la seva descon-
taminació i per a les distintes proves i diferents assaigs després de la seva col·locació.

• No pot sortir cap material del laboratori sense que abans hagi estat esterilitzat o des-
contaminat. 

• La roba de treball no pot sortir mai del vestidor del laboratori si abans no ha estat 
descontaminada.

• S’hauran d’establir mètodes segurs que permetin la recollida, l’emmagatzematge i 
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l’evacuació de residus per part dels treballadors, incloent-hi la utilització d’envasos 
segurs i identificables, previ tractament adequat si fos necessari.
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5. RESIDUS RADIOACTIUS

5.1.  INTRODUCCIÓ

L’estructura íntima de la matèria està formada per un conjunt d’àtoms. A la vegada,
cadascun d’aquests àtoms té la seva pròpia configuració, amb un nucli en la part central i una
sèrie d’electrons movent-se al seu voltant. Finalment, cal indicar que els nuclis estan formats
per una combinació de neutrons i protons. Determinades combinacions de neutrons i protons
donen lloc a nuclis que són inestables i que, en conseqüència, tendeixen a patir transforma-
cions per tal de passar a una nova configuració que resulti estable. De forma genèrica, aquests
nuclis inestables reben el nom de nuclis radioactius o radionúclids i el material que té alguns
d’aquests nuclis inestables també se sol denominar material radioactiu. 

La transformació dels nuclis radioactius ve sempre acompanyada per l’emissió de ra-
diació, ja sigui de natura corpuscular (radiacions alfa i beta) o bé de tipus electromagnètic (ra-
diació gamma). En la natura ha existit sempre material radioactiu; malgrat tot, atès que la
radiació que s’emet no és sensorialment perceptible, no es va ser conscient de la seva exis-
tència fins a finals del segle passat, quan Becquerel va observar com una mostra de mineral
(que tenia alguns nuclis radioactius) velava una pel·lícula fotogràfica. Posteriorment, mitjançant
processos radioquímics, es va procedir a concentrar els nuclis radioactius procedents de
mostres naturals. Uns 30 anys més tard, mitjançant les anomenades reaccions nuclears, es va
aconseguir fabricar noves combinacions de neutrons i protons que també resultaven inesta-
bles, la qual cosa va donar lloc a l’anomenada radioactivitat artificial.

Dins de l’àmbit de la recerca, una de les principals aplicacions del material radioactiu és
el seu ús com a traçador, aprofitant la facilitat de detectar quantitats molt petites d’aquest ma-
terial. Els productes procedents de l’ús d’aquest traçadors estan contaminats amb material ra-
dioactiu i, un cop se’n desestima la posterior utilització, s’han de gestionar com a residu, tenint
a més present la seva natura de producte radioactiu. En aquest tipus d’aplicacions, es parla de
material radioactiu no encapsulat, amb el qual es pot tenir contacte directe en el transcurs de
la seva manipulació. Una altra de les aplicacions en l’àmbit de la recerca és la utilització de les
anomenades fonts radioactives, on el material radioactiu sol estar en forma sòlida en l’interior
d’una beina de material no radioactiu, que impedeix tant la dispersió del material radioactiu
com el fet que es pugui entrar en contacte directe amb aquest material; en aquest cas es parla
de material radioactiu encapsulat. Aquesta beina és estanca al material radioactiu que conté
en l’interior, mentre que deixa sortir part de la radiació emesa per aquest material. La interac-
ció d’aquesta radiació amb la matèria resulta una eina útil per a l’estudi de materials. Quan la
font resulta obsoleta, passa a ser un residu que també s’ha de gestionar com a residu ra-
dioactiu. Els residus procedents de la utilització de material radioactiu no encapsulat repre-
senten un risc tant de contaminació radioactiva, a conseqüència de la possible dispersió del
contaminant, com d’irradiació, a conseqüència de la radiació que, procedent d’aquest material,
pugui arribar al personal. Per contra, els residus formats per fonts encapsulades obsoletes, si
no es perd l’hermeticitat de la beina, únicament representen un risc d’irradiació.



Dins del marc de la Universitat de Barcelona, el material radioactiu s’utilitza a les de-
pendències de cinc de les instal·lacions radioactives de què disposa:

• Facultat de Biologia: material no encapsulat
• Facultats de Química i de Física: material no encapsulat (Fac. de Química) i en-

capsulat (Fac. de Física)
• Facultat de Farmàcia: material no encapsulat
• Facultat de Medicina: material no encapsulat (campus de Casanova)
• Campus de Bellvitge: material no encapsulat

Cadascuna d’aquestes instal·lacions disposa de la corresponent infrastructura per ges-
tionar els residus radioactius que genera, la qual està formada per:

• Contenidors per als residus radioactius
• Sistemes d’emmagatzematge intermedi
• Magatzem centralitzat de residus radioactius

La llista de les seves característiques es troba en la memòria descriptiva de cadascuna
de les instal·lacions. A més, en el reglament de funcionament de la instal·lació s’indiquen tant
els criteris de classificació dels residus radioactius generats com els de les seves vies de ges-
tió. Dins d’aquest context, el personal generador del residu té l’obligació de portar a terme la
corresponent gestió en origen, seguint les pautes detallades en l’apartat 5.5. En concret, ha de
segregar líquids i sòlids emprant els contenidors específics, els ha d’etiquetar i, posteriorment,
els ha de transportar al magatzem general de residus radioactius. D’altra banda, la caracterit-
zació radiològica del residu i la posterior determinació de la via d’evacuació són competència
exclusiva del Servei de Protecció Radiològica, el qual determina els casos en què es pot
aplicar la desclassificació corresponent.

5.2.  CONCEPTES BÀSICS

En una mostra marcada amb un determinat tipus de nuclis radioactius, al nombre de nu-
clis que es transformen per unitat de temps se li dóna el nom d’activitat. Al mateix temps s’a-
precia com aquesta activitat és proporcional al nombre de nuclis radioactius que té la mostra.
En el sistema internacional, l’activitat es mesura en nombre de nuclis que es transformen en
un segon, que rep el nom de Becquerel (Bq). Així doncs, 1 Bq equival a 1 transformació per
segon. Normalment el Bq és una unitat excessivament petita i per això és usual utilitzar els seu
múltiples, com ara el kilobecquerel (1 kBq = 103 Bq), el megabecquerel (1 MBq = 106 Bq), el
gigabecquerel (1 GBq = 109 Bq)... Dins d’aquesta mostra, amb el temps va minvant el nombre
de nuclis radioactius, la qual cosa ve acompanyada per una disminució de l’activitat. El temps
necessari perquè l’activitat de la mostra passi a ser la meitat de la inicial es denomina període
de semidesintegració (T1/2). Així doncs, quan passa un període de semidesintegració l’activitat
passa a ser la meitat de la inicial; quan passen dos períodes de semidesintegració, l’activitat
és la meitat de la meitat, és a dir la quarta part; quan passen tres períodes de semidesinte-
gració, passa a ser l’octava part de la inicial... 

Cadascun dels diferents tipus de nuclis radioactius té un T1/2 determinat; per exemple,
per al 32P resulta T1/2 = 15 dies, mentre que per al 14C resulta T1/2 = 5730 anys.

Ja s’ha indicat que quan els nuclis radioactius es transformen emeten radiació, ja sigui
en forma de partícules amb molta velocitat o bé en forma de radiació electromagnètica, també
portadora d’energia. Quan aquesta radiació interactua amb un mitjà material diposita una part
de la seva energia en el mitjà material. Es denomina dosi la quantitat d’energia dipositada per
unitat de massa del mitjà material. En l’actualitat, la dosi és la magnitud que es correlaciona
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millor amb els diferents efectes biològics que poden comportar les radiacions ionitzants i és,
doncs, la magnitud més emprada des del punt de vista de la protecció radiològica. En el sis-
tema internacional, la seva unitat és el J/kg i rep el nom de Gray (Gy). La probabilitat de patir
un determinat efecte biològic a més de dependre de la dosi rebuda depèn també del tipus de
radiació que ha causat aquesta dosi. Per tal d’evitar aquesta dependència s’introdueix la mag-
nitud dosi equivalent, que és el producte de la dosi per un factor de ponderació, adimensional,
que depèn del tipus de radiació. En el sistema internacional, aquesta magnitud també es mesu-
ra en J/kg i rep el nom de Sievert (Sv). D’aquesta manera, a igualtat de dosi equivalent rebu-
da, aproximadament resulta una mateixa probabilitat de patir un determinat efecte biològic.

Per a una protecció radiològica adequada, tant dels treballadors dels centres productors
de residus radioactius com de la població que es pot veure afectada per la seva gestió poste-
rior, és fonamental una classificació correcta dels residus radioactius en funció del tipus de
gestió a què s’han de sotmetre posteriorment. Els paràmetres més emprats per a aquesta clas-
sificació són:

a) Estat físic, que pot ser sòlid, líquid i gasós. En l’emmagatzematge definitiu, els
residus han d’estar en forma sòlida. Quan els residus estan en forma líquida o gasosa hi ha la
possibilitat d’autoritzar abocaments controlats.

b) Composició química, que ha de garantir la seva estabilitat, evitant tant possibles reac-
cions químiques com accions físiques que en puguin facilitat la mobilitat i la dispersió. Quan la
via de gestió sigui mitjançant abocaments autoritzats, l’avaluació de l’impacte ambiental re-
quereix que, a més de complir els condicionants tècnics en els aspectes de la protecció radi-
ològica, també es compleixin els condicionants des del punt de vista de la protecció davant
dels riscos tòxics i biològics.

c) Tipus de radiació emesa, que determina el tipus d’apantallament o blindatges que
s’han d’aplicar, tant als contenidors dels residus com al seu exterior.

d) Període de semidesintegració, que condiciona el temps durant el qual el residu pre-
senta un risc potencial. En aquest cas, els residus marcats amb radionúclids que tenen un T1/2
relativament curt es poden emmagatzemar durant un període de temps fins que la seva activi-
tat sigui prou petita per no requerir el tractament de residu radioactiu.

e) Activitat específica, que és l’activitat per unitat de volum o per unitat de massa de
residu radioactiu.

f) Radiotoxicitat del radionúclid contaminant. D’una forma simplificada, en l’apèndix V
del Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives s’agrupen els radionúclids segons la
seva radiotoxicitat; se’n diferencien quatre grups: a) molt alta, b) alta, c) moderada i d) baixa.

5.3.  DEFINICIONS DE MATERIAL RADIOACTIU 
I  DE DESCLASSIFICACIÓ

En tractar amb residus que poden estar contaminats amb material radioactiu, sorgeix la
necessitat de disposar d’un criteri que permeti saber quan aquest residu ha de rebre la consi-
deració de radioactiu i quan no. Amb el transcurs del temps s’ha anat racionalitzant aquest cri-
teri, que ha evolucionat des d’un concepte simplista, en què es qualificaven com a radioactius
a tots el residus que tinguessin traces de radioactivitat (article segon de la Llei 25/1964 sobre
energia nuclear), fins a conceptes actuals més elaborats, en què s’estableixen uns determinats
valors llindars d’activitat o d’activitat específica que conformen la frontera entre els residus que
es consideren radioactius i els que no s’hi consideren. Aquesta frontera es determina tant en
funció de la dosi individual com de la col·lectiva que pugui comportar l’abocament del residu
considerat.

Posteriorment, en el “Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives” (Decret
2869/1972) s’indica que no es consideraran instal·lacions radioactives aquelles on l’activitat



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.

R E S I D U S  R A D I O A C T I U S 109



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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