
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. SEGURETAT I HIGIENE 

“El azar no existe, Dios no juega a los dados con el universo” 
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5.1 INTRODUCCIÓ 
 

La part de Seguretat i higiene és un dels punts importants de la planta, ja que en aquesta part es 

detallen i s’analitzen les possible situacions de risc que es poden donar en aquesta, a fi de prevenir-

les o minimitzar-les, en cas de no poder evitar-les. 

Amb aquest anàlisi es vol minimitzar el impacte d’un possible accident. Per tal de realitzar l’estudi 

seran necessàries moltes dades, tals com climatologia de la zona, sismologia, propietats de les 

substàncies a tractar, etc. 
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5.2 LEGISLACIÓ REFERENT A SEGURETAT I SALUT 

5.2.1 LEGISLACIÓ GENERAL 

 

o Ley 31/01/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 

o R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre Seguridad, Salud y Medicina en el 
Trabajo. 

 
o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 

1971. 
 

o R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de Trabajo. 

 
o R.D. 1.316/1989, de 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors enfront 

els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE núm. 263, de 
2 de novembre de 1989.  

 
o R.D. 486/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en Materia de 

Señalización, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

o R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención 
(B.O.E. de 31 de enero de 1997). 

 

o Reglamento (CE) Nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

 
o R.D. 2200/1995 Reglamento de la infraestructura para la calidad y la 

seguridad industrial. 
 

o R.D. 379/2001, << ITC MIE-APQ1>>, <<ITC MIE-APQ6>>, <<ITC MIE-APQ7>> 
B.O.E núm. 112 del 10 de mayo de 2001. 

 
o R. D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 

o Orden de 17 de mayo de 1974 sobre Normas Técnicas Reglamentarias sobre 
homologación de Medios de Protección Personal (B.O.E. nº 128 29/05/1974). 
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5.2.2 LEGISLACIÓ PER PREVENCIÓ D’INCENDIS 

 

o R.D. 1942/1993, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

o Norma básica de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de Protección 
contra incendios en los Edificios”, aprobada por R.D. 2177/1996, de 4 de 
octubre. 

 
o R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en establecimientos industriales.  
 

5.2.3 LEGISLACIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

o R.D. 2413/1973 de 20 de septiembre, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión e Instrucciones Complementarias (REBT) (B.O.E. de 9 de octubre de 
1973), modificado por el R.D. de 9 de octubre de 1985.  
 

o R.D. del 9 de octubre de 1985, según el cual se modifica el anterior 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

 
o R.D: 3151/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Modificado en BOE nº224 08/03/1963. 
 

o R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja 

 

5.2.4 LESGILACIÓ SOBRE MAQUINÀRIA 

 

o R.D. 2060/2008, Reglamento de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
 

o R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre, Reglamento de Aparatos de Elevación 
Mantenimiento de los mismo (B.O.E. de 11 de diciembre de 1985). 

 
o R.D. 1495/1986 de 26 de mayo, Reglamento de Seguridad en las Máquinas 

(B.O.E. de 21 de julio de 1986). Modificado en el B.O.E. de 4 de octubre de 
1986. 
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o Directiva Comunitaria 89/392/CE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. Transpuesta en el 
R.D. 1435/1992 de 20 de enero (B.O.E. de 8 de febrero de 1995). 
 

o Orden de 8 de abril de 1991. ITC-MIE-MSG1: Máquinas, Elementos de 
Máquinas Sistemas de Protección Utilizados (B.O.E. de 11 de abril de 1991). 

 

5.2.5 LEGISLACIÓ SOBRE QUIPS DE PROTECCIÓ (EPI) 

 

o R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (BOE de 
28 de diciembre de 1992), modificado por la O.M. de 16 de mayo de 1994 y 
por el R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo de 1995). 
 

o R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección 
Individual (BOE nº140 12/06/1997). 

 
o R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 

5.2.6 NORMES 

 

o C.T.E.: Código Técnico de Edificación. 

o N.B.E.: Normas Básicas de Edificación 

o N.T.E.: Norma Tecnológica de Edificación 

o E.B.S.: Estudio de Seguridad y Salud. 

o R.A.P.: Reglamento de Aparatos a Presión. 

o R.E.B.T.: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

o R.E.A.T.: Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. 

o  R.A.M.I.N.P.: Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas 
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5.3 RISCS DE LA INDÚSTRIA 

 

En la industria química se solen agrupar els riscos en tres grans grups, els quals poden 

ser molt perjudicials per la població, ja sigui pels treballadors, o per les zones urbanes prop 

de la industria, per tant el que s’ha de intentar és reduir al màxim aquests riscos i 

minimitzar els efectes que puguin causar. 

Els riscos principals que es volen minimitzar són els produïts per explosió, per fuga o per 

incendi. Per tal de reduir-los cal tenir especial atenció a l’hora de la manipulació, pels 

efectes que poden tenir sobre la salut dels operaris, com per exemple els efectes corrosius 

del HF. Per minimitzar riscos cal conèixer quins son els compostos químics que hi ha a la 

planta(zona). 

Per decidir quins són els elements de seguretat que cal tenir disponibles en qualsevol zona 

de treball se segueix el Reial Decret 486/1997 del 14 d’abril, el qual determina les 

disposicions “mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball”, així com la llei 31/1995 

del 8 de novembre  

 

5.3.1 MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ GENERAL 

 

En aquest punt es volen donar una sèrie de recomanacions per tal de reduir i 

prevenir cada una de les possibles situacions de risc que es puguin donar en la operació 

de la planta. Per començar es tractaran els riscos principals (fuga, explosió i incendi), i 

altres com el risc elèctric 

 

5.3.1.1 En cas de fuga 

 

Es diu que una fuga és qualsevol escapament d’un fluid per una esquerda o 

forat; això comporta un risc degut a la possibilitat que esdevingui un incendi, o riscos 

per a la seguretat de les persones si els productes vesats són tòxics. Per això cal 

confinar aquests vessaments, de manera que l’efecte d’aquests sigui el mínim i no 

afecti ni a persones ni al medi ambient. 
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Hi ha tres tipus de mesures protectores que poden ser aplicades: 

 

o Mesures protectores per tal de reduir la freqüència o probabilitat que succeeixi 

aquest tipus d’accident. 

 

o Mesures protectores per tal de minimitzar l’expansió i abast del núvol o vessaments 

un cop produïda la fuita. 

 

o Mesures protectores usades per disminuir els efectes i les conseqüències dels núvols 

i vessaments mitjançant la protecció activa i passiva dels subjectes que poden quedar 

fora de l’abast del vessament. 

 

A més a més cal instal·lar sensors per a la detecció de gasos i els venteigs      conduir-

los a la unitat de tractat corresponent, també s’instal·laran cortines d’aigua per tal de 

reduir la temperatura del tanc per evitar un calentament excessiu i que els productes 

vaporitzessin. 

 

5.3.1.2 En cas d’explosió 

 

En química una explosió es defineix com Reacció química molt ràpida 

acompanyada de l’alliberament d’una gran quantitat d’energia, producció de 

gasos i un soroll intens, això genera ones expansives al seu voltant, segons com 

siguin aquestes ones es pot dir si la explosió es una deflagració, ona subsònica, o 

detonació si es produeixen ones de xoc(supersòniques). 

També es poden classificar segons on han ocorregut aquestes explosions: 

o Confinades: si la fuita s’ha produït en un recipient, és a dir, el fluid està confinat. 

Si el gas es troba dins dels límits d’inflamabilitat i existeix una font d’ignició, això 

provoca l’explosió del fluid, amb la consegüent ruptura del recipient contenidor, 

creant una ona de pressió que accelera i expulsa els fragments del recipient 

creant perillosos projectils, que poden crear efectes en cadena causant accidents 

de major magnitud. 

 

o No confinades: quan els vapors d’un gas generats a partir d’una fuga, o el 

vessament de líquid que a partir del qual es forma el núvol genera alguna 

situació de risc, dispersant-se la mateixa fins un punt d’ignició,; que el núvol 

immediatament després de la seva formació s’inflami i també provoqui un 

incendi al líquid. 
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o BLEVES: són explosions que es produeixen per la descompressió sobtada d’un 

líquid, de manera que passant d’un estat estable a un estat d’ebullició, de 

manera que es pot generar una bola de foc si el líquid es inflamable. Aquest tipus 

d’explosions són comuns quan es produeix un incendi que rodeja externament 

un tanc pressuritzat i es produeix una fissura o ruptura. 

 

5.3.1.3 En cas d’incendi 

 

Per definició un incendi és un foc de grans dimensions capaç de cremar 

grans superfícies i edificis, que es propaga, no està controlat, i fa grans estralls. 

 

La principal diferencia entre un incendi i una explosió és la velocitat a la que 

l’energia es alliberada, mentre en els incendis l’energia s’allibera lentament, en 

una explosió l’energia és alliberada en l’ordre dels microsegons. 

 

 Un incendi es produeix quan hi ha una reacció química entre les substancies que 

formen el conegut com tetraedre de foc, el qual serà explicat més endavant. 

 

Com a conseqüència de l’incendi es desprenen grans quantitats de calor en forma 

de radiació, també es generen fums i gasos deguts a la combustió. 

 

5.3.1.4 Risc d’exposició a productes químics 

 

Una exposició continua o de llarga durada, per inhalació, radiació, ingestió, 

absorció cutània, de manera no controlada pot desencadenar en malalties 

cròniques o la mort. Una exposició curta a certs productes pot tenir conseqüències 

lleus o severes depenent de la toxicitat de la substància. Per evitar aquesta 

exposició s’ha de fer una anàlisi de les substàncies amb les que es treballa a la 

planta i segons la zona. 

 

5.3.1.5 Risc elèctric 

 

El risc elèctric es un dels que es presenta més freqüentment a la indústria, i 

sol comportar els accidents més greus. 

 

Els principals riscos que presenta l’electricitat són els derivats de possibles 

contactes, entre equips(directa) o de manera indirecta. Els accidents que causen 
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aquests contactes van des de cremades lleus a la pell si no és un contacte directe i 

gaire prolongat, fins a la mort de la persona si el contacte és directe. A part, també 

poden provocar pars cardíacs, asfixia, paràlisi contractures permanents... 

 

Per disminuir el risc elèctric són necessàries unes mesures de prevenció i 

protecció, tals com mitjans de protecció individuals, medis 

informatius(senyalització, senyals de prohibició) i que es controlin i revisin 

constantment les instal·lacions. 
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5.4 CLASSIFICACIÓ DE LES ÀREES DE LA PLANTA 
 

Per conèixer els riscos específics de cada planta, cal determinar quins perills 

presenten i en quina proporció, ja que no totes les indústries presenten els mateixos 

perills. Al 1961 es va redactar el Reial Decret 2414/1961,  “Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”, el qual classificava cada planta segons una 

nomenclatura específica la qual relacionava l’activitat amb els perills associats a l’activitat, 

d’aquesta manera s’aconseguia identificar els perills per tal de planificar adequadament els 

plans d’actuació davant d’accidents i emergències sorgides, així com la prevenció dels 

mateixos.  

 

Taula 5.1 Identificació i classificació dels riscos de la planta segons el Reial Decret 2414/1961 

RISCOS DE LA PLANTA 

Codi R.D. Activitat Efectes  

311 11 Fabricació d’àcids minerals Alliberament de gasos nocius 

311 449 
Obtenció de tetraclorur de 

carboni 
Alliberament de gasos inflamables i 
obtenció de productes combustibles 

Sense classificació 
decimal 

Activitats relacionades amb la 
producció, envàs, 

emmagatzemament, transport 
y/o distribució de combustibles 
gasosos de base hidrocarburada 

com el propà, butà i els seus 
isòmers 

Productes inflamables 

 

 

Al 2001 aquest decret va ser derogat i substituït per un nou decret, el Reial Decret 

374/2001 sobre la “Protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores contra los 

riegos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo”, el qual era complementat 

per la llei 34/2007 que estableix la normativa per la “calidad del aire i la protección de la 

atmosfera”. 

 

La llei 34/2007 proposa una nova classificació i determinació dels contaminants per 

l’atmosfera, tal com es veu a la taula 5.4.2  
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Taula 5.2 Taula amb els principals riscs de contaminació atmosférica d’acord amb la llei 34/2007 

Risc de contaminants de la planta de Freon-13 

Codi numèric Activitat 

04 04 15/04 05 22 Emmagatzemament i manipulació de productes químics  

04 05 26 
Producció de compostos orgànics persistents 

 

 

La planta, a part, està inclosa en el Grup A d’activitats potencialment contaminadores de 

l’atmosfera, segons l’apartat IV de la llei 34/2007 -els punts en qüestió són el 1.6.3 

producció d’halògens i els seus hidràcids i els processos que els emeten assíduament; 1.6.4 

producció i ús de fluorurs; 1.6.5 producció de clorurs, oxiclorurs i sulfurs de carboni, sofre i 

fòsfor-. 

 

Actualment la normativa que s’utilitza és la dictada per REACH amb el reglament Nº 

1272/2008 sobre “la clasificación, etiquetado y sobre clasificación, etiquetado y envasado 

de sustancias y mezclas”. 

 

Les activitats del grup A impliquen l’estudi del procés per tal d’aconseguir l’autorització per 

part de la comunitat autònoma allà on s’instal·li la planta, de manera que es garanteixi que 

l’increment de contaminació està dins uns límits admissibles i es pugui donar permís per a 

la construcció i desenvolupament de l’activitat. Per tant, el Grup A exigeix controls 

d’emissió molt restrictius i específics, i les concessions es solen fer per 8 anys, després cal 

renovar l’estudi i concessió de l’autorització. 

 

Finalment s’amplia la llista i especificació de la llei 34/2007 amb el Reial Decret 100/2011 

on “ se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadores de la 

atmosfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación”, aconseguint així la 

definitiva llista de activitats contaminants que es duen a terme a la planta. 

Taula 5.3 Activitats contaminants segons el Reial Decret 100/2011 

Risc d’activitats contaminants atmosfèrics 

Codi numèric Activitat Grup 

04 04 13 00 
Producció de cloro-Cl. Producció de sosa o 

potassa 
A 

04 04 15 01/04 04 15 02 
Emmagatzemament de productes 

inorgànics líquids o gasos amb capacitat >= 
100m3/Capacitat <100m3  

C 

06 05 03 00 
Equips de refrigeració o aire condicionat 

que utilitzen productes diferents als 
halocarburs 

- 
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5.4.1 SEGURETAT CALDERA 

 

Tal com es menciona en la ITP EP-1 publicada al BOE amb data 5 de febrer de 

2009, una caldera es pot classificar en diferents tipus, els quals en determinen les 

mesures de seguretat requerides. 

 

Per classificar les calderes primer s’ha de conèixer de quin tipus de caldera és, 

aquatubulars o pirotubulars. 

 

En el cas de la planta de TAGO s’instal·len i operen calderes de la marca BOSCH del 

tipus universal U-MB. Es tracta d’un tipus de caldera estàndard pirotubular de tres 

passos i una llar, amb una capacitat de 2000 kg/h.  

 

Un cop conegut el tipus de caldera, s’usa l’equació 5.1 per determinar si compleix 

amb els límits del tipus I o si per contra s’apliquen les mesures del tipus II. 

 

  𝑃𝑚𝑠 · 𝑉𝑇 < 15000    (𝑒𝑞. 5.1)  

 

On Pms és la pressió màxima de servei en la instal·lació, i VT és el volum total en litres 

de la caldera.   

 

Com no es troba dins del límit de l’equació la caldera instal·lada és de tipus II. Per 

tant, la seva instal·lació requereix d’unes instal·lacions alienes. Les condicions 

generals requereixen un espai mínim de 1 metre entre la paret de la sala. La 

ventilació de la sala haurà de ser la correcta, per tant ha d’existir una renovació 

constant suficient per complir amb els requeriments específics del combustible; la 

sala haurà d’estar neta, lliure de pols, gasos o vapors inflamables. No es podran 

realitzar tasques que no estiguin directament relacionades amb els aparells que hi ha 

a la sala, a demès existiran cartells de prohibició expressa de l’entrada a la sala de 

calderes a tota persona aliena als treballadors encarregats al servei de la caldera. 

Únicament es podran instal·lar elements que serveixin per al servei de la caldera. Per 

seguretat dins la sala de la caldera es tindrà una copia del manual del funcionament 

de les calderes instal·lades, així com els procediments d’actuació en cas 

d’emergència. 

 

A part, com es tracta de calderes de tipus II s’hauran complir amb les condicions 

especifiques per al emplaçament de la caldera com poden ser: 

 

o Les calderes han d’estar situades dins una sala amb com a mínim dos sortides 

de fàcil accés i en parets diferents 
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o Els dimensionaments de la sala hauran de complir una alçada mínima amb un 

metre per sobre de la part més alta de la caldera. A part, les parets han de ser 

de formigó armat, amb un mínim de 20 cm d’espessor. 

Les obertures que es faran en els murs han de complir unes condicions 

especifiques: 

o Les portes seran metàl·liques, de 2,5 metres d’alt per 1,6 d’ample. 

o Les dimensions de com a mínim un accés haurà de ser de dimensions suficients 

per al  pas d’equips i elements accessoris de la caldera. 

o Les portes s’obriran en direcció de sortida de la sala, amb sistemes de fàcil 

apertura com les denominades manetes antipànic. 

o Les obertures dels murs de protecció destinades a finestres estaran situades a 

un metre sobre el punt mes alt de pressió de la caldera. 

o Totes les portes de ventilació situada davant del cremador amb una protecció 

amb un mòdul resistent amb la finalitat de poder resistir l’impacte d’aquest en 

cas d’accident. 

Per altra banda els sostres de la sala de calderes haurà de complir amb unes 

condicions especifiques. 

o Els sostres no hauran de ser mai inferiors a 3 metres des del nivell de terra, a 

més a més del metre com a mínim del punt més alt de la pressió de la caldera. 

o El sostre del recinte haurà d’estar fet d’una construcció lleugera, amb una 

superfície mínima del 25% de la sala i no es podrà construir a sobre a no ser 

que s’instal·lin aparells complementaris a l’operació de la caldera com poden 

ser descalcificadors o depuradores de l’aigua d’alimentació. 
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5.5 SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 

 

En aquest punt es pretén classificar les substancies, especificar el tipus d’envàs així 

com etiquetatge i les fitxes de seguretat del productes que es troben en els corrents de la 

planta. Per l’anàlisi dels compostos i per a l’etiquetatge, es segueix les normatives i 

referències del document de les nacions unides “Sistema Globalmente Armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)”.L’edició que s’usa és la cinquena, 

que data del 2013. A continuació es fa un llistat de substàncies que s’usen a la planta i la 

funció que tenen: 

 

o Reactius: Fluorur d’hidrogen anhidre, tetraclorur de carboni. 

o Intermediaris: Freon-11, Freon-12. 

o Productes:Freon-13. 

o Catalitzadors: fluorur de cromil, triclorur d’alumini. 

o Subproductes: Àcid clorhídric (30%). 

o Serveis: nitrogen gas, propilè, aire comprimit, vapor d’aigua, aigua de torre. 

 

5.5.1 CLASSIFICACIÓ DE LES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

 

Per a la classificació de les substancies s’utilitza la classificació de risc del SGA, 

que té en compte únicament les propietats intrínseques de la substància. Per a que 

sigui un mètode fàcil de visualitzar i alertar s’usen pictogrames tal com mostra la 

figura 5.1 i 5.2 
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Figura 5.1 Pictogrames SGA sobre perills físics. 
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Figura 5.2 Pictogrames SGA sobre perills físics per a la seguretat. 
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5.5.2 ENVASAT I ETIQUETAT 

 

Cada substància ha de ser etiquetada i envasada correctament, tal com es 

menciona en el Reial Decret 363/1995 el qual també especifica que l’etiquetatge ha de 

definir ràpidament les característiques de la substància continguda. 

 

Addicionalment, el reglament nº 1272/2008 del parlament europeu disposa en el capítol 

1, articles 5 i 6, sobre la identificació i exàmens de la informació disponible sobre les 

substancies i mescles, respectivament, quines dades i informació cal conèixer al 

treballar. Mentre que al article 17  del capítol referent al contingut que ha d’aportar 

l’etiqueta, identifica la normativa general que han de figurar: 

 

o Nom, direcció i numero de telèfon del proveïdor. 

o Identificadors del producte. 

o Quantitat nominal de la substància o mescla que està continguda a l’envàs, que 

siguin fàcilment identificables i a disposició del públic, a no ser que la quantitat ja 

estigui especificada en algun altre lloc de l’envàs. 

o Els pictogrames de perill de les figures 5.5.1 i 5.5.2 abans mostrats en cas de 

procedir. 

o Paraules de perill  segons l’article 20. 

o Si escau les indicacions de perill segons l’article 21. 

o Els consells de prudència a l’hora de la manipulació dels productes segons l’article 

22. 

o Una secció suplementària la qual aporti tota la informació llistada a l’article 25. 

Finalment, l’etiqueta ha d’estar escrita en la llengua/llengües oficials de l’estat on es 

comercialitza, a no ser que l’estat interessat disposi un altre cosa. 
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Figura 5.3 Imatge on es mostren els articles necessaris pel correcte 

etiquetatge segons el reglament 1272/2008.  
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Figura 5.4 Article 22 sobre el correcte etiquetat, reglament 1272/2008 

 
L’article 25 està format per 6 punts en els quals s’inclouen la informació de l’apartat 
d’informació suplementària de l’etiqueta, entre els quals s’han de incloure els 
consells de prudència, quan la substància o mescla tingui propietats físiques amb 
efectes sobre la salut humana; els consells de seguretat si la mescla està classificada 
com a perillosa segons la directiva 91/414/CEE.; informació addicional que afegirà el 
proveïdor sense que es dificulti la identificació dels elements obligatoris de l’article 
17; no s’hauran d’incloure indicacions si la substància no és perillosa, és a dir, han 
de ser conseqüents amb la classificació; el pictograma de perill. 
 
 

5.5.2.1 Frases R i S 

 
Les frases R i S es troben a l’envàs de cada substància i s’han d’incloure a la 

fitxa de seguretat de cada una d’elles, permeten així una ràpida identificació dels 
riscos que presenten. 
  

5.5.2.1.1. Frases R simples aplicades 

 

o Nocivo por inhalación. 

o Nocivo en contacto con la piel. 

o Nocivo por ingestión. 

o Tóxico por inhalación. 
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o Tóxico en contacto con la piel. 

o Tóxico por ingestión. 

o Provoca quemaduras. 

o Provoca quemaduras graves. 

o Irrita los ojos. 

o Irrita las vías respiratorias. 

o Irrita la piel. 

o Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. 

o Peligroso para la capa de ozono. 

5.5.2.1.1. Frases R combinades aplicades 

 

o Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

o Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

 

5.5.2.1.1. Frases S simples aplicades 

 

o Manténgase fuera del alcance de los niños. 

o Manténgase el recipiente bien cerrado. 

o Conservar alejado del calor. 

o No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar por el fabricante]. 

o Evítese el contacto con la piel. 

o Evítese el contacto con los ojos. 

o  No tirar los residuos por el desagüe 

o Úsese indumentaria protectora adecuada. 

o Úsense guantes adecuados. 

o  Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones 

específicas de la ficha de datos de seguridad. 
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5.5.2.1.1. Frases S combinades aplicades 

o Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

o No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto 

y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 

o Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 

cara. 
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5.5.3 FITXES DE SEGURETAT DE LES SUBSTÀNCIES  

 

o Àcid fluorhídric 
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o Tetraclorur de carboni
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o Fluorur de cromil 

Com no s’han trobat dades de seguretat del catalitzador que s’usa a la planta, 

és suposa que tindrà propietats similars a les del clorur de cromil, ja que els 

grups funcionals són similars exceptuant un element i degut que la ordenació 

que va proposar mendeléiev en la que cada grup(columna) tenen propietats 

similars. 
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