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0. INTRODUCCIÓ

NORMATIVA ANTIGA

• Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova:

 Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics (RAPQ)

 ITC MIE APQ-1 “Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles”

 ITC MIE APQ-2 “Emmagatzematge d’òxid d'etilè”

 ITC MIE APQ-3 “Emmagatzematge de clor”

 ITC MIE APQ-4 “Emmagatzematge d’amoníac anhidre”

 ITC MIE APQ-5 “Emmagatzematge de botelles i bombones de gasos comprimits liquats i

dissolts a pressió”

 ITC MIE APQ-6 “Emmagatzematge de líquids corrosius”

 ITC MIE APQ-7 “Emmagatzematge de líquids tòxics”

• Reial Decret 2016/2004, de 11 d’octubre, pel qual s’aprova:

 ITC MIE APQ-8 “Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb elevat

contingut de nitrogen”

• Reial Decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual s’aprova:

 ITC MIE APQ-9 “Emmagatzematge de peròxids orgànics”
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0. INTRODUCCIÓ

NORMATIVA NOVA

• Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de

Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

 ITC MIE APQ-0 “Definicions generals”

 ITC MIE APQ-1 “Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles en recipients

fixos”

 ITC MIE APQ-2 “Emmagatzematge d’òxid d'etilè en recipients fixos”

 ITC MIE APQ-3 “Emmagatzematge de clor”

 ITC MIE APQ-4 “Emmagatzematge d’amoníac anhidre”

 ITC MIE APQ-5 “Emmagatzematge de gasos en recipients a pressió mòbils”

 ITC MIE APQ-6 “Emmagatzematge de líquids corrosius en recipients fixos”

 ITC MIE APQ-7 “Emmagatzematge de líquids tòxics en recipients fixos”

 ITC MIE APQ-8 “Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb elevat

contingut de nitrogen”

 ITC MIE APQ-9 “Emmagatzematge de peròxids orgànics i de matèries autoreactives”

 ITC MIE APQ-10 “Emmagatzematge en recipients mòbils”
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0. INTRODUCCIÓ

•Disposició addicional primera. Guia

tècnica

El centre directiu competent en matèria de

seguretat industrial del Ministeri

d’Economia, Industria i Competitivitat

elaborarà I mantindrà actualitzada una guia

tècnica de caràcter no vinculant per a

l'aplicació pràctica del Reglament i de les

seves ITC’s, la qual, podrà establir

aclaracions en conceptes de caràcter

general.
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1. CLASSIFICACIÓ DELS PRODUCTES

 Els productes es classificaran d’acord al Reglament (CE) nº 1272/2008 del Parlament Europeu

i el Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de

substàncies i mescles (Reglament CLP).

 Els perills del productes químics s’identificaran amb les frases de perill H. Les frases de perill

R queden obsoletes.

Exemple acetonitril:
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2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Queden exclosos segons el nou RAPQ:

 Instal·lacions de nova construcció, ampliacions o modificacions de les existents, no integrades

en les unitats de procés i activitats per a les que existeixin reglamentacions de seguretat

industrial específiques.

 Emmagatzematges de productes amb reglamentacions específiques si en elles es recullen les

condicions de seguretat dels emmagatzematges.

 Emmagatzematge que es pugui produir durant el transport de productes químics perillosos per

carretera, ferrocarril, via marítima o aèria.

 Emmagatzematge en trànsit:

 < 72 h contínues

 Σ Temps < 8 dies / mes

 Σ Temps < 36 dies / any

 Emmagatzematges de productes químics, de capacitat inferior a la que s’indica a la columna 5

de la Taula 1.
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2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Queden exclosos del Reglament (CE) nº 1272/2008 (CLP), i per tant, del nou RAPQ:

 Substàncies i mescles radioactives.

 Substàncies i mescles sotmeses a supervisió aduanera, sempre que no siguin objecte de cap

tipus de tractament o transformació.

 Substàncies intermitges no aïllades.

 Substàncies i mescles destinades a la investigació i el desenvolupament científic, no

comercialitzades.

 Residus, tal com es defineix a la Directiva 2006/12/CE.

 Substàncies i mescles en las següents formes, en la fase de producte acabat i destinat a

l’usuari final: Medicaments i medicaments veterinaris, cosmètics, productes sanitaris, aliments

o pinsos, tal i com s’estableixen a les Directives que es mencionen al CLP.



Octubre. 2017

3. MESURES DE SEGURETAT I 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS



Octubre. 2017

3.MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

 El nou RAPQ pretén harmonitzar les mesures de seguretat establertes en el antic RAPQ

amb el RSCIEI. El RSCIEI complementarà les mesures de seguretat i protecció del nou RAPQ.

ITC MIE-APQ ITC 1 ITC 2 ITC 3 ITC 4 ITC 5 ITC 6 ITC 7 ITC 8 ITC 9 ITC 10

FIXOS

Protecció 
activa APQ APQ RSCIEI 

A. II i III

APQ +
RSCIEI 

A. II i III
- RSCIEI 

A. II i III
RSCIEI 

A. II i III
RSCIEI 

A. II i III APQ -

Protecció 
passiva

RSCIEI 
A. II i 

III
- RSCIEI 

A. II i III - - RSCIEI 
A. II i III

RSCIEI 
A. II i III

RSCIEI 
A. II i III

APQ +
RSCIEI 

A. II
-

MÒBILS

Protecció 
activa - - - - APQ - - - APQ 

APQ +
RSCIEI 
A. III

Protecció 
passiva - - - -

APQ  +
RSCIEI 

A. II
- - -

APQ +
RSCIEI 

A. II

APQ +
RSCIEI 

A. II i III

A = Annex del RSCIEI
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4.ITC MIE APQ-1

• Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
 ITC MIE només aplicable a recipients fixos

 També serà aplicable a les estacions de càrrega i descàrrega.

Exclusions:

 Emmagatzematges integrats dins de les unitats de procés, on la capacitat estarà limitada

a la necessària per a alimentar el procés durant un període de 48h, considerant el procés

continu a capacitat màxima.

També es consideren emmagatzematges integrats dins de les unitats de procés aquells en el

que la capacitat dels recipients sigui inferior a 3.000 L i estiguin connectats directament a

procés mitjançant canonada, realitzant-se l’alimentació a procés per ús de bombes d’aspiració

per gravetat.

 Emmagatzematges de sulfur de carboni. No obstant, serà d’aplicació el Reglament.

 Productes inflamables amb un punt d’inflamació superior a 100 ºC, sempre que no

estiguin emmagatzemats per sobre del seu punt d’ebullició.



Octubre. 2017

4.ITC MIE APQ-1

• Article 10. VENTEIG NORMAL I D’EMERGÈNCIA
 Els ventejos normals d’un recipient es dimensionaran d’acord amb la norma UNE EN - ISO

28300. Tots els sistemes de venteig d’emergència estaran assatjats d’acord als procediments

determinats a la norma UNE EN-ISO 28300.

 UNE-EN ISO 28300:2012 Indústria del petroli i del gas natural. Ventilació dels dipòsits

d’emmagatzematge a pressió atmosfèrica i a baixa pressió.
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4.ITC MIE APQ-1

• Article 17. DISTÀNCIES ENTRE INSTAL·LACIONS EN GENERAL
 No hi ha modificacions significatives respecte a les distàncies entre instal·lacions.

 S’eliminen els productes inflamables classe D (punt d’inflamació superior a 100 ºC), exclosos

del nou RAPQ.



Octubre. 2017

4.ITC MIE APQ-1

• Article 17. DISTÀNCIES ENTRE INSTAL·LACIONS EN GENERAL
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4.ITC MIE APQ-1

• Article 18. DISTÀNCIES ENTRE RECIPIENTS

 S’eliminen els productes inflamables classe D (punt d’inflamació superior a 100

ºC), exclosos del nou RAPQ.

Error de publicació, la nota 4 
fa referència a productes 
inflamables classe D, 
exclosos del nou RAPQ.
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4.ITC MIE APQ-1

• Article 18. DISTÀNCIES ENTRE RECIPIENTS

Exemple del càlcul de “D”

Generatriu (G) = Alçada efectiva de líquid  = Alçada fons inferior 
+ alçada virola 
G = 0,594 m + 7,5 m = 8,094 m 

Generatriu (G) / Diàmetre (Ø) = 8,094 m / 2,9 m = 2,79 > 1,75

Llavors:
D = Semisuma de generatriu i diàmetre = (G + Ø) / 2
D = (8,094 + 2,9) / 2 = 5,497 m

D = Diàmetre del recipient excepte si la seva generatriu és
superior 1,75 vegades el diàmetre, llavors D serà la semisuma de
generatriu i diàmetre.

Volum recipient = 50 m3

Alçada virola = 7,5 m
Diàmetre exterior = 2,9 m
Alçada fons inferior = 0,594 m
Alçada fons superior = 0,594 m
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5.ITC MIE APQ-7

• Article 3. CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES
 Amb el nou RAPQ deixen d’existir les classificacions de NOCIU, TÒXIC o MOLT TÒXIC.

No hi ha modificacions significatives respecte a les distàncies entre instal·lacions.

 Els productes es classificaran segons la taula següent:
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5.ITC MIE APQ-7

• Article 13. DISTÀNCIES ENTRE INSTA·LACIONS
 No hi ha modificacions significatives respecte a les distàncies entre instal·lacions.

 IMPORTANT: Totes les instal·lacions d’emmagatzematge de líquids tòxics no

combustibles (recipients, estacions de càrrega i descàrrega i estacions de bombeig)

amb relació a qualsevol instal·lació en la que existeixin productes combustibles, es

col·locaran com a mínim a 10 m, permetent-se reduccions de distàncies amb la implantació

de mesures de nivell 1 o nivell 2 descrites a la ITC MIE-APQ 7 (aquesta distància no serà

inferior a 1,5 m).
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Octubre. 2017

6.ITC MIE APQ-10

• Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
 ITC exclusiva per a productes químics en recipients mòbils.

 També serà aplicable a les estacions de càrrega i descàrrega.

Exclusions

 Emmagatzematges inclosos a les altres ITCs (MIE APQ-3, MIE APQ-5, MIE APQ-8 i MIE-APQ

9).

 Productes químics que es vagin a utilitzar en operacions de construcció, reparació,

manteniment o conservació sempre que:

o S’utilitzin en casos aïllats (màxim 1 cop a l’any)

o S’utilitzin i s’emmagatzemin in situ

o No es superi la quantitat necessària prevista per a 10 dies i un període

d’emmagatzematge de 30 dies.

 Recipients mòbils, sigui quina sigui la capacitat, que estiguin connectats directament a

procés mitjançant canonada, realitzant-se l’alimentació a procés por ús de bombes

d’aspiració o per gravetat.
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2.ITC MIE APQ-10

• Article 3. DEFINICIONS UTILITZADES EN AQUESTA INSTRUCCIÓ
 S’elimina la classificació dels tipus d’emmagatzematge de la ITC MIE-APQ del reglament

anterior (sala annexa, sala separada, sala interior,...). A partir d’ara, els emmagatzematges es

classificaran com OBERT o TANCAT corresponent a les tipologies del RSCIEI:

TANCAT

OBERT
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 19. PROCÉS D’AVALUACIÓ DE L’EMMAGATZEMATGE CONJUNT

 Es consultarà, per a cada classe de perill del producte (frase H o combinació de frases H), les

incommutabilitats segons la taula 1 per a determinar si l’emmagatzematge és sense restricció,

separat o independent.

 També s’haurà de tenir en compte una segona consideració basada en les fitxes de dades de

seguretat (incompatibilitats químiques).
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 19. PROCÉS D’AVALUACIÓ DE L’EMMAGATZEMATGE CONJUNT
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 10. PREVENCIÓ DE VESSAMENTS
 En el cas de productes químics líquids, els sistemes de contenció emprats estaran determinats

pel tipus de líquid, volum i forma de l’emmagatzematge, el tamany dels recipients i per les

operacions de manipulació.

 La capacitat de retenció serà major o igual al major dels dos valors següents:

o 100 % de la capacitat del recipient major

o 10 % de la capacitat total emmagatzemada

Exemple:

 Magatzem de contenidors de 1.000 L amb una capacitat global de 100.000 L:

o 100 % de la capacitat del recipient major = 1.000 L

o 10 % de la capacitat total emmagatzemada = 100.000 x 10 % = 10.000 L

= 10 m3
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 10. PREVENCIÓ DE VESSAMENTS
 Sistemes de contenció de vessaments adequats:

o Terra de retenció

o Cubetes de retenció

o Drenatge a lloc segur

o Barreres de contenció
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 20. MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES EN FUNCIÓ DE LA

TIPOLOGIA DE PERILLS DELS PRODUCTES QUÍMICS. GENERALITATS
 Vestíbul d’independència

No serà necessari vestíbul d’independència per a l’evacuació des del magatzem a un altre

sector quan la porta tallafocs tingui al menys la mateixa resistència al foc que l’element

constructiu que separa els sectors.

 Sortides d’emergència

Es podrà disposar d'una sortida d’evacuació, inclòs per a risc alt, quan la superfície sigui

menor o igual a 25 m2 o la distància a la sortida sigui inferior a 6 m.
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 20. MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES EN FUNCIÓ DE LA

TIPOLOGIA DE PERILLS DELS PRODUCTES QUÍMICS. GENERALITATS
 Instal·lacions prohibides per risc alt:

Tipus d’edifici Risc intrínsec

A Alt 6, 7 i 8

B Alt 8

o L’estructura i els murs del sector siguin independents de la estructura i murs de

l’edifici .

o En cas de compartir coberta amb un edifici adjacent de diferent titularitat, es justificarà

que el col·lapse de l’estructura del sector no afecta la coberta de l’edifici de diferent

titularitat.
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 21. PRODUCTES INFLAMABLES
 Es consideren productes amb frases: H222, H223, H220, H221, H224, H225, H226, H228

 Els productes inflamables ja no es classificaran en funció del punt d’inflamació.

 Emmagatzematge en un sector independent.

 Es podran emmagatzemar en magatzems tancats, oberts, armaris de seguretat o contenidors

modulars.

 No hi haurà limitació del número d’armaris protegits ubicats a la mateixa dependència.
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 21. PRODUCTES INFLAMABLES
Armaris de seguretat

 Certificats tipus 90 segons UNE-EN 14470.

 No hi ha límit de número d’armaris

 Capacitat màxima per a sòlids: 500 kg

• Article 22. PRODUCTES PIROFÒRICS (H250)
 No es permet emmagatzemar en magatzems oberts.

 Es consideraran H224 per a la capacitat màxima de pila.

 Emmagatzematge en un sector independent, amb una resistència mínima de les parets

REI-120.
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 23. PRODUCTES QUE EXPERIMENTEN ESCALFAMENT ESPONTANI

(H251 i H252)
 No es permet emmagatzemar en magatzems oberts.

 Es consideraran H224 per als H251 i H225 per als H252 per a la capacitat màxima de pila.

 Emmagatzematge en un sector independent, amb una resistència mínima de les parets

REI-120.

• Article 24. PRODUCTES QUE DESPRENEN GASOS INFLAMABLES EN CONTACT AMB

L’AIGUA (H260 i H261)

 No es permet emmagatzemar en magatzems oberts.

 Emmagatzematge en un sector independent, amb una resistència mínima de les parets

REI-120.
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6.ITC MIE APQ-10

• Article 25. PRODUCTES TÒXICS (H300, H301, H310, H311, H330, H331 i H370)
 Per a emmagatzematges oberts s’hauran de mantenir les següents distancies a obertures

d’edificis:

 En emmagatzematges oberts es podran emmagatzemar productes tòxics amb productes

combustibles quan estiguin separats 5 m o amb una paret REI-90 que sobrepassi 1 m de

vertical i horitzontalment respecte al límit dels recipients.
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7. INSCRIPCIONS D’INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

 El registre de qualsevol instal·lació a la que li aplica el RAPQ es realitza a través d’internet.

https://canalempresa.gencat.cat/

 Els registres que es poden tramitar:

o Posada en servei (en cas d’ampliació de la capacitat d’un emmagatzematge existent,

es tramitarà també com una posada en servei).

o Reducció de capacitat

o Canvi de titular

o Baixa de la instal·lació

o Modificació sense variació de quantitats emmagatzemades

 Documents a presentar telemàticament a canal empresa:

o Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació

o Formulari genèric de presentació de la declaració responsable per a productes

químics.

o Annex de dades específiques al tràmit.

 NO és necessari presentar el projecte per a fer el registre de l’emmagatzematge.

 L’administració determinarà els expedients que hauran de realitzar la inspecció inicial i l’OCA

que la realitzarà. Es podrà donar el cas en que no hi hagi inspecció inicial.

https://canalempresa.gencat.cat/


MOLTES GRÀCIES

ALBERT FRANCESCH

OCTUBRE , 2017

Sancho d’Ávila 52-58, 7-1
08018 Barcelona
Tel.   +34 932 478 830
Fax.  +34 932 478 833
cpq@cpqingenieros.com
www.cpqingenieros.com
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