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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT
3174 Correcció d’errors del Reial decret 656/2017, de 23 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves 
instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10.

Havent observat errors en el Reial decret 656/2017, de 23 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques 
complementàries MIE APQ 0 a 10, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 176, 
de 25 de juliol de 2017, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes 
referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 6, article 1, al final del primer paràgraf, on diu: «…, així com emmagatzematges 
d’establiments comercials i de serveis que no siguin de concurrència pública.», ha de dir: 
«…, així com emmagatzematges d’establiments comercials i de serveis, que no siguin de 
concurrència pública.»

A la pàgina 36, quadre III-5, s’eliminen les notes 3 i 4.
A la pàgina 106, apèndix 1, s’elimina la nota (1), que diu: «(1) No hi ha correspondència 

segons la taula 1.1. De l’annex VII del Reglament CE núm. 1272/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008.»

A la pàgina 114, taula V, segona línia, on diu: «Inflamables, Comburents. Distàncies 
(metres) a», ha de dir: «Inflamables, comburents i inerts. Distàncies (metres) a».

A la pàgina 115, a les notes, nota 9, on diu: «9. Segons l’article 5.d).», ha de dir: 
«9. Segons l’article 5.4.».

A la pàgina 123, article 2.1, lletra a), on diu: «… quantitat total emmagatzemada de 200 
l de la subcategoria 1A, 400 l de la subcategoria 1B, 1.000 l de la subcategoria 1C i 1000 l 
de H290.», ha de dir: «…  quantitat total emmagatzemada de 200 l de la classe 1A, 400 l 
de la classe 1B i 1000 l de la classe 1C, d’acord amb la classificació que indica l’article 3.»

A la pàgina 129, article 14.5, on diu: «Tampoc no li és aplicable l’apartat a) de l’article 
12,…», ha de dir: «Tampoc no li és aplicable l’apartat 1 de l’article 12,…».

A la pàgina 170, article 20.3, lletra b), línies segona i tercera, on diu:

«La TDAA del peròxid contingut en el recipient és de 55 ºC, o inferior, o
Es construeix amb alumini.»,

ha de dir: «La TDAA del peròxid contingut en el recipient és de 55 ºC, o inferior, o si es 
construeix amb alumini.».

A la pàgina 189, a l’encapçalament de la taula, on diu:

«1 2 3 4 5 6

Annex I
CLP Classe de perill Categoria

Indicació de perill Capacitat 
d’emmagatzematge

(1)
Execució projecte»

Aplicació RAPQ

ha de dir:

«1 2 3 4 5 6

Annex I
CLP Classe de perill Categoria Indicació de perill

Capacitat d’emmagatzematge (1)

Aplicació RAPQ Execució projecte»
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A la pàgina 197, article 20.1, segon paràgraf, tercera línia, on diu: «… a l’exterior a una 
via segura d’evacuació…», ha de dir: «… a l’exterior o a una via segura d’evacuació…».

A la pàgina 199, a l’encapçalament de la taula II, segona columna, on diu:

«h màx. (m)
(1)»

ha de dir:

«H màx. (m)
(1)»
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