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PRODUCTES QUÍMICS PERILLOSOS

• Definició: Una substància o barreja que compleix amb el criteri de
perillositat relacionat amb perills físics, de salut o del medi ambient.
Article 3, Títol I, Reglament (EC) 1272/2008 del Parlament Europeu i de la Comissió.

Substitució per
alternatives
més segures

REGULACIONS EUROPEES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

www.echa.europa.eu

REGULACIONS EUROPEES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
• REACH
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• Reglament
(EC) 1907/2006, regula el registre, avaluació,
autorització i restricció de les substàncies i els preparats químics,
amb l’objectiu de garantir un elevat nivell de protecció de la salut
humana i el medi ambient.
• Autorització i Restricció: identificar i gestionar Substàncies
Altament Preocupants (SVHC) i promoure’n la seva substitució.

REGULACIONS EUROPEES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
• REACH
Substàncies altament preocupants (SVHC) → Substàncies per les quals s’ha proposat
que el seu ús dins de la Unió Europea estigui subjecte a autorització segons el
Reglament REACH, per tal que siguin substituïdes progressivament per substàncies
menys perilloses.
Article 55, Capítol I, Títol VII, Reglament (EC) 1907/2006 del Parlament Europeu i de la Comissió.

-

Candidate list

-

Carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la
reproducció (CMR)
Persistents, bioacumulatives o tòxiques
(PBT o vPvB)
Casuística pròpia

Substàncies subjectes a substitució

Authorisation list

Fitxa de dades de
seguretat

• CLP → Classification Labelling and Packaging
Reglament (EC) 1272/2008, regula la Classificació, Etiquetatge i Envasat dels
productes químics, amb l’objectiu de d’assegurar que els perills que presenten
les substàncies químiques estan comunicats correctament a treballadors i
consumidors.

• Identificació de la classe de perill i categoria
• Comunicar el perill mitjançant etiquetes i fitxes de dades de seguretat:
pictogrames, paraules clau i declaracions H.
• Criteris d’envasat per a subministrament segur de substàncies.
• Base per a disposicions legals en gestió del risc de substàncies químiques.
CLH: la classificació i l’etiquetatge d’algunes substàncies químiques perilloses és
harmonitzat per tal d’assegurar una adequada gestió del risc a la UE.
Els casos on no existeix classificació
harmonitzada, NO impliquen
exempció de perill

• BPR → Biocidal Products Regulation
Reglament (EU) 528/2012, regula la posada en el mercat i l’ús de
productes biocides que s’utilitzen per a protegir les persones, animals,
materials o articles enfront d’organismes nocius (paràsits o bacteris), per
acció de principis actius continguts en el producte biocida.
Té com a objectiu la millora del funcionament del mercat de productes
biocides de la UE i assegurar un nivell de protecció de les persones i el
medi ambient.

• Altres
EU Ecolabel for textile products (2014/350/EU): Esquema d’aplicació
voluntària. Consta de criteris específics on es restringeix l’ús de
substàncies químiques per algunes aplicacions.
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SUBSTITUCIÓ DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES PERILLOSES
• Substitució: Reemplaçament o reducció de substàncies perilloses
presents en productes o processos per substàncies menys perilloses
o no-perilloses, o bé aconseguint una funcionalitat tècnica equivalent
a través de mesures tecnològiques o organitzatives.

• Contribueix als objectius generals de la UE per aconseguir
un medi ambient no tòxic i per afavorir l’economia
circular.
• Normativa REACH → substitució progressiva de
substàncies altament preocupants per alternatives
adequades.

SUBSTITUCIÓ DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES PERILLOSES

Substància química Substància química
en el producte
en el procés
FUNCIÓ
QUÍMICA

1. Existeix una substància
química que sigui
funcionalment equivalent?

•

Reemplaçar la substància
química perillosa

FUNCIÓ EN
L’ÚS FINAL

2. Existeix una altra manera
d’assolir la funció de la
substància química en el
producte o la funció del
procés?

•
•
•

Reemplaçar la substància
Redissenyar el material, substrat...
Redissenyar el procés

FUNCIÓ DE
SERVEI

3. Existeixen alternatives
que puguin assolir el mateix
objectiu?

•
•

Mètodes alternatius
Processos alternatius

EINES I ALERTES
REACH:
• Annex XIII: Criteris d’identificació de substàncies PBT i vPvB.
• Annex XIV: Authorisation list; llista de SVHCs subjectes a autorització.
• Annex XVII: Restriccions de substàncies químiques i barreges en
articles.
• Candidate list
CLP:
• C&L inventory

EINES I ALERTES

Amendment
Annex
XVII
REACH:
Restriccions en la fabricació, posada al
mercat i ús de diferents substàncies
químiques i barreges presents en roba,
altres teixits i calçat.

EINES I ALERTES
• Fitxa Tècnica de Dades de Seguretat
1. Identificació de la substància o barreja i de la societat o empresa
2. Identificació dels perills
3. Composició /Informació sobre els components
4. Primers Auxilis
5 / 6 / Mesures de seguretat en cas d’incendi / abocament accidental
7. Manipulació i emmagatzematge
8. Controls d’exposició / protecció individual
Elements derivats de la
9. Propietats físiques i químiques
normativa REACH i CLP
10. Estabilitat i reactivitat
11. Informació Toxicològica
12. Informació Ecològica
13. Consideracions relatives a la eliminació
14. Informació relativa al transport
15. Informació reglamentària
16. Altres

ACTIVITATS DE SUPORT A LA SUBSTITUCIÓ
• Pàgina web European Chemicals Agency
• Estratègia de suport a la substitució de la ECHA

• Pàgina web de recursos
• Grup de LinkedIn per intercanvi d’opinions i dubtes
• Chemsec
•
•
•
•

SIN List: base de dades de substàncies químiques amb probabilitat de ser
restringides o prohibides a la UE.
Identificar i substituir SVHC.
Afavorir la recerca d’alternatives més segures.
Avançar en la identificació de substàncies químiques perilloses dins del
procés de REACH

