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1) Disposar solament de les mínimes quantitats de substàncies químiques necessàries
aplicant sempre criteris de minimització d’estocs. Comprar quantitats petites i desfer-se
de les que no siguin necessàries aplicant la política d’eliminació de residus de la UAB.
2) Guardar els productes en armaris adequats i/o en locals dissenyats per això fora dels
laboratoris i agrupar-los aplicant criteris de separació entre famílies d’incompatibles i
perillositat (mai en ordre alfabètic): àcids de bases, oxidants d’inflamables, tòxics,
cancerígens, peròxids, etc. (veure fig.1).
3) En el cas de productes amb riscos múltiples (ex. inflamables i tòxics) per a la seva
separació, es classificaran dins de les categories de major severitat del risc per tal de
que les mesures preventives siguin les més restrictives. Un criteri per establir la
severitat del risc, de major a menor, seria:

MENOR SEVERITAT

+
MAJOR SEVERITAT

4) En els locals on s’emmagatzemen productes, es recomana instal·lar-hi ventilació
forçada amb sortida a l’exterior. També es recomanable la senyalització amb els
pictogrames de risc o bé, amb senyal de perill en general si dins del magatzem
s’emmagatzemen diverses substàncies. (El SEPMA pot facilitar alguns pictogrames)
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5) Els productes emmagatzemats en prestatgeries es poden separar mitjançant la
intercalació de productes inerts entre incompatibles. Col·locar els envasos pesats, amb
major capacitat i de productes perillosos en les parts inferiors.
6) Les prestatgeries hauran d’ésser de materials resistents i hauran d’estar collades a la
paret. No sobrecarregar-les mai. Seria recomanable que els estants no fossin oberts
per tal d’evitar caigudes de productes i que l’alçada màxima no fos superior a 170 cm.
7) Disposar de cubetes de retenció per evitar vessaments del producte i facilitar la seva
recollida en cas de vessament.
8) Quan es rep un producte nou, comproveu el seu estat, el correcte etiquetatge i la fitxa
de dades de seguretat (FDS). Amb la ajuda de la FDS (principalment dels punts
Emmagatzematge, Perills Químics i Notes), classificar el producte i emmagatzemar-lo
en el lloc adequat. Caldria mantenir un registre dels productes amb data d’adquisició,
perillositat, lloc d’emmagatzematge, FDS, etc.
9) Els productes químics emmagatzemats en les prestatgeries per sobre de les taules de
treball han d’ésser els mínims indispensables. Dins dels laboratoris
s’emmagatzemaran solament les quantitats necessàries per als treballs en curs. No
emmagatzemeu substàncies químiques en les taules del laboratori i evitar deixar
envasos oberts. Després de la seva utilització dipositeu-les en el seu lloc.
10) Tampoc s’emmagatzemaran productes químics dins de les vitrines de gasos atès que
disminueixen la seva eficàcia perquè interfereixen en els fluixos d’aire i a més a més
entorpeixen les tasques.
11) Separeu els productes sensibles a l’aigua de les preses o conduccions d’aigua.
12) No utilitzeu la superfície del terra per emmagatzemar envasos fràgils.
13) Els productes inflamables que necessiten de baixes temperatures solament es podran
emmagatzemar dins de frigorífics si aquests són antideflagrants, o al menys, de
seguretat augmentada.
14) Els productes químics es conservaran separats d’aliments i begudes.
15) Establir procediments per actuacions en cas d’emergències. Poseu els cartells de
primers auxilis en les portes de tots els laboratoris. Seria adient disposar de kits per a
recollida de vessaments de productes.
16) Mantenir l’ordre i neteja dins del magatzem.
17) Feu revisions periòdiques comprovant el grau de compliment dels procediments
establerts per a l’emmagatzematge de productes, l’estat de les prestatgeries, de les
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dutxes d’emergència i dels rentaulls així com dels envasos i les seves etiquetes.
Reemplaceu al més aviat possible qualsevol etiqueta deteriorada o en mal estat.
18) Esta prohibit menjar, beure i, sobre tot, fumar en les àrees d’emmagatzematge de
productes químics.
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Fig. 1. Quadre resumen d’incompatibilitats d’emmagatzematge de substàncies perilloses
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