
 

 

M. POUSO, S.L. 
 

Identificación e dirección do establecemento 

M. POUSO, S.L. 

Lugar Chan do Cadaval das Cordas   

15690 - Arteixo (A Coruña) 

As instalacións de M. POUSO, S.L., situadas no concello de Arteixo (A Coruña), están afectadas 

polas disposicións do Real Decreto 840/2015, de 21 de setembro, polo que se aproban medidas 

de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias 

perigosas. A empresa facilitou a notificación contemplada no artigo 7 co contido establecido no 

apartado 1 de devandito artigo, así como o Informe de Seguridade indicado no artigo 10, 

apartado 1 do R.D. 840/2015. 

As instalacións están exentas do cumprimento do indicado no artigo 13 do Real Decreto 

840/2015.  

Actividade do establecemento 

Almacenamento e comercialización de materias e obxectos explosivos. 

SUBSTANCIAS SUSCEPTIBLES DE XERAR ACCIDENTES GRAVES 

Nome 
Categoría 

de Perigo  
Frases H Pictogramas 

Riodet GH601 

EUH001.- Explosivo en estado seco. 

H270.- Pode provocar ou agravar un incendio; 

comburente. 

H301.- Tóxico en caso de inxestión. 

H302.- Nocivo en caso de inxestión. 

H311.- Tóxico en contacto coa pel. 

H331.- Tóxico en caso de inhalación. 

H332.- Nocivo en caso de inhalación. 

H373.- Pode provocar danos nos órganos tras 

exposicións prolongadas ou repetidas. 

H319.- Provoca irritación ocular grave. 

H335.- Pode irritar as vías respiratorias. 

H315.- Provoca irritación cutánea. 

H360D.- Pode danar ao feto. 

H360Df. - Pode danar ao feto. Sospeitase que 

prexudica á fertilidade. 

 



 

Nome 
Categoría 

de Perigo  
Frases H Pictogramas 

Detonador 

de mecha 
GH601 

EUH001.- Explosivo en estado seco. 

H302.- Nocivo en caso de inxestión. 

H332.- Nocivo en caso de inhalación. 

H373.- Pode provocar danos nos órganos tras 

exposicións prolongadas ou repetidas. 

H319.- Provoca irritación ocular grave. 

H335.- Pode irritar as vías respiratorias. 

H315.- Provoca irritación cutánea. 

H360Df. - Pode danar ao feto. Sospeitase que 

prexudica á fertilidade. 

 

Cordón 

detonante 
GH601 

EUH001.- Explosivo en estado seco. 

EUH044.- Risco de explosión ao quentalo en 

ambiente confinado. 
 

Nagolita GH601 Sen datos. 

 

Riodín GH601  Sen datos. 

 

Amonita GH601  Sen datos. 

 

Riogel GH601  Sen datos. 

 

WR Alnafo GH601  Sen datos. 

 

Mecha 

lenta GH601 

EUH001.- Explosivo en estado seco. 

EUH044.- Risco de explosión ao quentalo en 

ambiente confinado.  



 

Nome 
Categoría 

de Perigo  
Frases H Pictogramas 

Primadet 

MS, LP, 

EZTL y 

EZDET 

GH601  

EUH001.- Explosivo en estado seco. 

H270.- Pode provocar ou agravar un incendio; 

comburente. 

H302.- Nocivo en caso de inxestión. 

H331.- Tóxico en caso de inhalación. 

H332.- Nocivo en caso de inhalación. 

H311.- Tóxico en contacto coa pel. 

H301.- Tóxico en caso de inxestión. 

H373.- Pode provocar danos nos órganos tras 

exposicións prolongadas ou repetidas. 

H319.- Provoca irritación ocular grave. 

H335.- Pode irritar as vías respiratorias. 

H315.- Provoca irritación cutánea. 

H360Df. - Pode danar ao feto. Sospeitase que 

prexudica á fertilidade. 

 

Actuación do establecemento en caso de accidentes graves 

O industrial está obrigado a tomar as medidas axeitadas no emprazamento, incluído o contacto 

cos servicios de emerxencia, a fin de actuar en caso de accidente grave e reducir ao mínimo os 

seus riscos.  

As actuacións de intervención no establecemento e a comunicación ás Autoridades 

Competentes están reflectidas no Plan de Autoprotección das instalacións. 

Alerta e información á poboación 

Ante unha situación no establecemento que puidera dar lugar a accidentes graves, alertarase e 

informarase á poboación afectada. 

Os medios previstos son: 

- Mediante megafonía con vehículos das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, 

Policía Local, Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil da zona. 

- Avisos a través dos medios de comunicación social: teléfono, radio e televisión 

autonómicas, locais, @112Galicia       , e calquera outro que se considere necesario. 

MEDIDAS A ADOPTAR POLA POBOACIÓN EN CASO DE EMERXENCIA 

Instrucións de confinamento e autoprotección 

Non se espera que haxa afectacións en caso de accidente, dada a ubicación do establecemento.  

Non obstante, no seu caso, deben seguirse con atención as instrucións das autoridades. 

 

 

 



 

Última inspección 

Pódese obter, previa solicitude, os datos acerca da última visita in situ de inspección, en: 

Delegación do Goberno na Comunidade Autónoma de Galicia 

Área de Industria e Enerxía  

Praza de Ourense, 11  

15004 A Coruña 

Información adicional 

Se desexa consultar máis información pode dirixirse a: 

Delegación do Goberno na Comunidade Autónoma de Galicia 

Área de Industria e Enerxía  

Praza de Ourense, 11  

15004 A Coruña 


