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L’accés a la normativa vigent pot ser complexa a causa de la
diversitat de reglaments publicats i de l’existència de diferents
administracions que impacten sobre l’àmbit regulat. Per això cal
dedicar uns instants a definir amb claredat què necessitem i per
a què ho necessitem; així ens serà més fàcil localitzar tota la
normativa que ens afecta.

Q
UÈ NECESSITEM?
Què necessitem?
Cal concretar què necessitem, i millor per escrit; d’aquesta manera reflexionarem,
encara que sigui breument, sobre l’objectiu de la nostra consulta.
Posarem uns exemples en què veurem que no és el mateix posarse a cercar normativa de manera genèrica que fer-ho després d’haver
concretat la nostra necessitat.
• Pregunta: Quina normativa hi ha sobre aparells a pressió?
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GUIA

COM LOCALITZAR NORMATIVA?

• Resultats: 5 disposicions legals relatives a
emmagatzematge de productes químics.

Legislació bàsica o concreta?
Cal localitzar tant la legislació concreta sobre el nostre cas com la
bàsica, ja que sovint en la legislació bàsica es regulen principis generals
que afectaran la nostra instal·lació o equipament.
Per tal d’esbrinar si una disposició legal ens afecta, cal analitzar l’àmbit
d’aplicació en què s’especifica a qui o a què afecta. L’àmbit d’aplicació
acostuma a aparèixer dins dels primers articles de la disposició legal.

• Pregunta: Quina legislació hi ha sobre ascensors?
• Resultats: 25 disposicions legals, aplicables en funció
de la data de posada en funcionament de
l’equipament.

• Resultats: 84 disposicions legals vigents i
aproximadament unes 800 normes tècniques
(espanyoles i europees).

Després de concretar:

Després de concretar:

• Resultats: 6 disposicions legals.

• Pregunta: Necessito normes tècniques espanyoles sobre
calderes.
• Resultats: 58 normes tècniques.

Disposició legal:
Una disposició legal és un document elaborat i aprovat
per una administració pública. Publicat en un butlletí
oficial i d’obligat compliment.
S’anomenen reglaments, directives, decisions, lleis,
reials decrets, decrets, ordres, resolucions, etc.

• Pregunta: Quina legislació cal aplicar a un ascensor
que es va posar en funcionament l’any 1990?

Quina legislació s’aplica a les instal·lacions antigues?
Cal tenir en compte que encara que els reglaments de seguretat de les
instal·lacions es van renovant (és a dir, es publiquen nous reglaments
que deroguen els anteriors), aquests reglaments antics continuen vigents
pel que fa a les condicions tècniques de les instal·lacions ja executades
i són d’aplicació en el manteniment i la inspecció d’aquestes.
En canvi, pel que fa al règim de manteniments (revisions periòdiques)
i d’inspeccions, s’apliquen els reglaments vigents.

Una norma tècnica és un document escrit, aprovat
per un organisme reconegut i accessible al públic.

PER A QUÈ HO
NECESSITEM?

Per a la seva elaboració es requereix el consens de
totes les parts interessades. Té per objectiu l’interès
general i s’aplica a activitats repetides o continuades.

El motiu pel qual es necessita una determinada normativa és molt important,
perquè en funció d’aquest motiu, lligat normalment a la nostra activitat o
rol, es pot haver d’aplicar normativa diferent.

La seva aplicació acostuma a ser voluntària.
S’identifica per unes sigles (UNE, EN, ISO, IEC, ASTM,
etc.), un número i la data de publicació.

Els requisits legals aplicables poden ser diferents en funció de la nostra
activitat i/o rol:

Norma tècnica:

• Pregunta: Quina legislació hi ha sobre productes químics?
• Resultats: 350 disposicions legals, que regulen diversos
aspectes dels productes químics, el transport, la
fabricació, la comercialització, l’emmagatzematge, etc.
Després de concretar:

Per a què ho necessitem?

• Fabricants
• Importadors
• Comercialitzadors
• Instal·ladors i empreses de manteniment
• Enginyeries
• Propietaris de la instal·lació o equipament
• Usuaris de la instal·lació o equipament

Aquest document s’ha elaborat a partir de les guies i la informació redactades pels organismes competents, amb la finalitat d’orientar l’empresa en el compliment de la normativa. En cap cas el contingut d’aquest document és jurídicament vinculant.
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Posarem uns exemples en què es podrà veure la importància
d’especificar el nostre rol o activitat.

• Pregunta: Quina legislació hi ha sobre emmagatzematge
de productes químics?

http://infonorma.gencat.cat
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• Pregunta: Quina normativa hi ha sobre baixa tensió?
Fabricant / importador
Informació

Després d’especificar el nostre rol:
• Pregunta: Sóc un fabricant de material elèctric de
baixa tensió i necessitaria la legislació que he d’aplicar
als meus productes.
• Resultats: 8 disposicions legals relatives al marcatge
CE de material elèctric.

Usuari intermedi

Distribuïdor

1. Tots els agents de la cadena de subministrament han de notificar la
informació següent a l’agent immediatament anterior de la cadena:
• Nova informació sobre propietats perilloses.
• Qualsevol informació que posi en dubte l’adequació del sistema de
gestió de riscos per als usos especificats.
2.Tot proveïdor que no estigui obligat a facilitar una FDS ha de facilitar
al destinatari aquesta informació: número de registre, si la substància
està supeditada a autorització, restriccions i qualsevol altra informació
important per a la gestió dels riscos.

Sol·licituds
d’autorització

Si utilitzen substàncies considerades extremadament
preocupants han de sol·licitar una autorització a
l’Agència per a l’ús que en desitgin fer.

• Pregunta: Com he d’aplicar el Reglament REACH
relatiu a substàncies químiques?
• Resposta: Depèn. Els requisits legals del Reglament
REACH són diferents en funció del rol. Preveu els
següents, entre d’altres:
• Fabricants i importadors
• Usuaris intermedis
• Distribuïdors

Fabricant / importador

Usuari intermedi

• Resposta: Hi ha diversos reglaments d’instal·lacions
de combustibles, en funció del tipus (gasos, líquids,
etc.), caldria que concretes més.
Després d’especificar el nostre rol:

Distribuïdor

• Pregunta: Sóc propietari d’un dipòsit d’emmagatzematge
de combustibles líquids per a ús de la meva fàbrica. Quina
legislació s’aplica?
• Resposta: Cal consultar el següent:

Sol·licitud
de registre

Obligatòria per a
quantitats 1
tona/any,prèvia
consulta a l’Agència de
si la substància ja està
registrada.

Informe
de seguretat
química (ISQ)

Obligatori per a
quantitats 10
tones/any, prèvia
valoració de la
seguretat química.

Fitxa de dades
de seguretat
(FDS)

Obligatòria per a les substàncies que reuneixen els criteris per ser
classificades com a perilloses, PBT o MPMB. L’ha de proporcionar el
proveïdor de les substàncies als seus destinataris. Excepte per a
substàncies presents en preparats en concentracions baixes.
Els responsables de la comercialització d’una substància s’han d’assegurar
que la FDS ha estat elaborada per una persona competent que ha
rebut la formació adequada.
S’ha de mantenir actualitzada aquesta informació (inclòs l’annex dels
escenaris d’exposició).

Notificacions
a l’Agència

• Pregunta: Quina legislació hi ha sobre instal·lacions de
combustibles:

Instrucció tècnica complementària ITC MI-IP03:
«Instalaciones petrolíferas para uso propio», del
Reglament d’instal·lacions petrolíferes.
Només ha d’elaborar
un informe de seguretat
química per als usos no
inclosos a les hipòtesis
dels escenaris
d’exposició previstos
pel fabricant.

EN QUIN ÀMBIT
GEOGRÀFIC?
En quin àmbit geogràfic?

És necessari concretar l’àmbit geogràfic on es desenvolupa l’activitat o es vol
comercialitzar un producte o equipament per tal de garantir que obtindrem
tota la normativa aplicable. En funció de l’àmbit geogràfic haurem de tenir en
compte les disposicions de les diferents administracions: l’europea, l’estatal,
l’autonòmica o la local.

Qualsevol agent de la cadena de subministrament
que hagi d’elaborar un informe de seguretat química
ha d’adjuntar a la FDS els escenaris d’exposició
pertinents.

Per tal de conèixer millor sobre què legislen les diferents administracions es
recomana anar a les pàgines del portal InfoNORMA dedicades a cada àmbit
concret.

Si reuneixen els criteris
per ser incloses dins
del llistat de
substàncies subjectes
a autorització, s’ha de
presentar una
notificació a l’Agència.

1. Si utilitza una
substància per a un ús
no especificat pel
fabricant, ha de
notificar-ho a
l’Agència. També té
dret a informar al
fabricant d’aquest ús,
per tal que el pugui
incloure a l’escenari
d’exposició.

Posarem un exemple en què es podrà veure la importància
d’especificar l’àmbit geogràfic.

2. Si utilitza una
substància per a la
qual el seu proveïdor
disposa d’una
autorització, ha de
notificar a l’Agència
l’ús que en faci.

• Resposta: Hauria d’especificar en quina comunitat
autònoma està o estarà la instal·lació, ja que diverses
comunitats han publicat ja disposicions legals relatives
a aquest reglament.

• Pregunta: Quins tràmits he de complir amb relació al
nou Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (any
2007)?

http://infonorma.gencat.cat

Aquest document s’ha elaborat a partir de les guies i la informació redactades pels organismes competents, amb la finalitat d’orientar l’empresa en el compliment de la normativa. En cap cas el contingut d’aquest document és jurídicament vinculant.

• Resultats: 23 disposicions legals, 15 de les quals
s’apliquen principalment a les instal·lacions de baixa
tensió.
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Després de concretar l’àmbit geogràfic:

GUIA

COM LOCALITZAR NORMATIVA?

• Pregunta: Hi ha normativa específica sobre barbacoes?
• Resposta: 4 disposicions legals relatives a la seguretat
de les barbacoes, dins de la Directiva de seguretat
dels productes, així com 1 norma tècnica.

• Pregunta: La meva empresa realitza instal·lacions per
diverses zones, concretament: Andalusia, Aragó,València i
Catalunya.
• Andalusia
• Aragó

• Pregunta: Quina normativa s’aplica per a la fabricació
d’aparells d’aire condicionat?

H I H A N O R M AT I VA
ESPECÍFICA?

• Resposta: 3 disposicions legals relatives a la seguretat
i la lliure circulació de mercaderies (marcatge CE),
1 disposició sobre estalvi d’energia i 2 sobre medi
ambient.També s’han de tenir en compte entre unes
10 i 20 normes tècniques.

Quan es vol localitzar normativa que afecta la nostra activitat i/o productes,
pot ser interessant tenir clar abans si hi ha normativa específica per tal de no
haver d’esmerçar molt de temps tractant de localitzar normativa que potser
no existeix.

• Pregunta: Quina normativa s’ha d’aplicar a un patinet
elèctric?

Hi ha normativa específica?

Per tal de saber si hi ha normativa específica cal que tinguem en compte que
les entitats que elaboren normativa ho fan seguint unes directrius concretes,
que procuren acomplir d’acord amb els objectius marcats en matèria de
normativa.

?

• Resposta: Un patinet elèctric es pot considerar
una joguina o bé un vehicle. En funció del seu ús hi
ha normativa diferent.

Un dels principals objectius és el relacionat amb la seguretat, principalment
de les persones, en les seves diferents facetes:
• Ciutadans
• Consumidors
• Treballadors
I també dels béns.
Per tant, com més potencialment perillós sigui un producte o una activitat,
més possibilitats hi ha que hi hagi una normativa específica.
Un altre objectiu que actualment propicia la publicació de normativa és el
relacionat amb la protecció del medi ambient, no solament pel que fa als
aspectes relatius a les emissions a l’atmosfera, aigües, residus, etc., sinó també
als relatius al cicle de vida dels productes, per tal de garantir que des de la fase
de disseny ja es tinguin en compte criteris de protecció del medi ambient, així
com durant la seva fabricació i l’ús final al qual estan destinats. En aquest punt
també s’haurien d’incloure els objectius relatius a l’estalvi d’energia i al
foment de les energies renovables.

• Com a joguina: Cal complir la Directiva de
joguines, així com entre 5 i 10 normes
tècniques.
• Com a vehicle: Com a vehicle es pot assimilar
a un ciclomotor i, per tant, haurà de complir
la normativa específica d’homologació de
ciclomotors.

MÉS INFORMACIÓ
Més informació

Per a més informació, us podeu adreçar a http://infonorma.gencat.cat.

Cal, també, citar un dels objectius que preveu principalment la Comissió
Europea, que és el que fa referència a la lliure circulació de mercaderies
per tal d’aconseguir el mercat únic dins de la Unió Europea.
Finalment, cal destacar que un dels objectius de les organitzacions que elaboren
normes tècniques és publicar normes relatives a l’aptitud de la funció dels
productes o equipaments, per tal d’especificar paràmetres de qualitat.
En cas que no localitzem normativa específica, cal tenir en compte que
acostumen a haver-hi normatives bàsiques, que agrupen families d’activitats i/o
productes, que segurament haurem d’aplicar al nostre cas concret.
Posarem uns exemples relatius a l’existencia de normativa específica.

• Pregunta: Quina normativa s’aplica a un diposit de
productes químics sólids?

Aquest document s’ha elaborat a partir de les guies i la informació redactades pels organismes competents, amb la finalitat d’orientar l’empresa en el compliment de la normativa. En cap cas el contingut d’aquest document és jurídicament vinculant.

• Resposta: Actualment hi ha legislació específica a:

• Resposta: 4 disposicions legals relatives a
l’emmagatzematge de productes químics; concretament
el Reglament d’emmagatzematge de productes químics.

http://infonorma.gencat.cat
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