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PRODUCTE INDUSTRIAL
Què es considera producte industrial?

Segons l’article 3 de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat
industrial, DOGC núm. 5191, 8.8.2008, es considera producte
industrial el següent:
Qualsevol manufactura o producte transformat o semitractat de caràcter
moble, fins i tot en el cas que estigui incorporat a un altre bé moble o
immoble, i totes les parts que el constitueixen, com són les matèries
primeres, les substàncies, els components i els productes semiacabats.

QUINS PRODUCTES
I N D U S T R I A L S E S TA N
R E G U L AT S ?
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Articles de puericultura i per a infants:
• Articles amb aparença d’aliments (articles que sense
ser productes alimentaris puguin ser confosos amb
aliments, especialment pels nens)
• Biberons
• Bressols
• Joguines, especialment les elèctriques, les que
incorporen imants, armes, instruments musicals,
miniatures, tricicles, patinets, patins, trencaclosques,
nines, armes, entre d’altres (cal veure també la guia
relativa al marcatge CE)
• Motxilles porta nadons
• Seients infantils per a bicicletes
• Seguretat de la roba de nens. Cordons i cordills en
roba de nens
• Xumets

Quins productes industrials estan regulats?

Articles que utilitzen combustibles:

La majoria dels productes industrials estan regulats, si bé no tots tenen normativa
específica. En aquesta guia ens referirem principalment a productes de consum
(no es tracten els productes alimentaris, cosmètics, farmacèutics i de metalls
preciosos); per a la resta de productes industrials cal tenir en compte la guia
relativa al marcatge CE, i per als productes químics cal utilitzar la guia relativa
a productes químics i el portal InfoREACH (http://inforeach.gencat.cat).

• Barbacoes que utilitzen combustibles sòlids
• Encenedors
• Làmpades d’oli decoratives

Els productes industrials que estan regulats són els següents:

Material elèctric (cal veure també la guia
relativa al marcatge CE):
Aixetes sanitàries i aparells sanitaris
ceràmics:
• Aixetes sanitàries
• Aparells sanitaris ceràmics: aigüeres i plats de dutxa

Aparells i equips per fer gimnàs o
esport:
• Accessoris per fer immersió submarina
• Bicicletes i els seus accessoris
(cal veure també la guia relativa a vehicles)
• Equips per a gimnàs
• Equips per practicar parapent
• Flotadors
• Patins sobre rodes

• Bases de corrent
• Connexions i elements de contacte per fils i cables
elèctrics
• Endolls
• Garlandes elèctriques (tipus arbre de Nadal)
• Interruptors
• Portabombetes

Mobiliari:
• Mobiliari d’exteriors. Seients i taules d’ús domèstic,
públic i de càmping
• Llits abatibles

Productes tèxtils i del calçat:
• Calçat i complements per a nadons, infants i adults
• Catifes
• Roba de treball: pantalons
• Roba per a la llar
• Roba i complements per a nadons, infants i adults
• Teixits encoixinats
• Teixits de tovallola
• Teixits impregnats o recoberts per policlorur de
vinil, poliuretà o cautxú

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.

infoN RMA
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QUINS TRÀMITS
I REQUISITS LEGALS
CAL COMPLIR?

Quins tràmits i requisits legals cal complir?
La legislació de seguretat dels productes s’adreça principalment als fabricants,
importadors i/o distribuïdors dels productes, inclosos els oferts o posats
a disposició dels consumidors en el marc d’una prestació de serveis o d’una
activitat comercial, tant si es tracta de productes nous, usats o recondicionats.
A continuació es descriuen els principals tràmits i requisits legals que cal
complir en general, ja que per a cada tipus de producte hi poden haver
diferències. Per això cal consultar sempre la normativa específica. Cal destacar
el cas de les aixetes sanitàries i els aparells sanitaris ceràmics, que estan
regulats per normativa estatal d’homologació de productes, la qual preveu
uns requisits legals diferents dels esmentats en aquesta guia.

1. Garantir la seguretat dels productes que es posen
en el mercat
• Dissenyar i fabricar els productes d’acord amb els requisits de
seguretat establerts.
• Avaluar la seguretat dels productes:
El productor (pot ser el fabricant, el seu representant, altres professionals
involucrats en la comercialització) haurà de garantir la seguretat dels
productes a partir del compliment de la normativa que fixi els requisits
de seguretat i salut. Per garantir la presumpció de conformitat a aquests
requisits es podran utilitzar:
• Normes europees harmonitzades
• Normes tècniques nacionals i transposició de normes europees
harmonitzades
• Normes UNE
• Recomanacions de la Comissió Europea
• Codis de bones pràctiques en matèria de seguretat
• Estat actual dels coneixements i de la tècnica
• Contribuir al compliment dels requisits de seguretat aplicables,
en els aspectes relatius a l’emmagatzematge, el transport i
l’exposició dels productes.
• Indicar en el producte o en l’envàs dades relatives a la identificació
de l’empresa i a la referència del producte, així com les dades
relatives al marcatge CE, si escau.

2. Informar sobre els riscos i accidents
• Informar els consumidors o usuaris dels riscos que no es puguin
percebre de manera immediata:
El productor (pot ser el fabricant, el seu representant, altres professionals
involucrats en la comercialització) haurà d’informar els consumidors o
usuaris d’aquells riscos que no es puguin percebre de manera immediata
a partir del seu ús normal.
• Mantenir-se informat dels riscos que hi pugui haver i informar
convenientment els distribuïdors dels productes:
El productor (pot ser el fabricant, el seu representant, altres professionals
involucrats en la comercialització) haurà d’informar el distribuïdor dels
riscos que hi puguin haver, un cop el producte ja està en el mercat.
Si és necessari caldrà informar els consumidors o retirar els productes del
mercat o recuperar-los dels consumidors.
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3. Participar en la vigilància del mercat pel que fa a la
seguretat
• Informar l’autoritat competent quan es tingui coneixement dels
riscos d’un producte posat en el mercat.
• Mantenir la documentació relativa al productor:
El distribuïdor haurà de mantenir la documentació relativa a l’origen dels
productes durant un termini de tres anys després d’haver esgotat les existències
d’un producte.
• Facilitar els mitjans necessaris que permetin el compliment de les
actuacions de control per part de l’administració competent.
• Notificar a l’administració competent les importacions que es
realitzaran.

QUINA LEGISLACIÓ MÉS
CAL TENIR EN COMPTE?

Quina legislació més cal tenir en compte?
Els fabricants de productes també han de tenir en compte altres aspectes
com el medi ambient, la limitació de l’ús de substàncies químiques, la lliure
circulació de mercaderies dins de la Unió Europea i els drets dels consumidors.
Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia de seguretat dels productes,
és convenient saber si el nostre producte està afectat per alguna de les
disposicions legals dels àmbits esmentats.
Recomanem consultar els apartats de la web dedicats a:
• Marcatge CE, on es pot veure la legislació específica que afecta les joguines
i altres articles.
• Productes químics, on es pot veure els límits de les substàncies químiques.
Així com el portal específic:
• InfoREACH (productes químics) (http:inforeach.gencat.cat)

DEFINICIONS
Definicions

Activitat industrial: qualsevol operació o tasca orientada a fabricar, reparar,
mantenir, transformar o reciclar productes industrials; envasar, embalar i
emmagatzemar aquests productes, i aprofitar-ne, recuperar-ne i eliminar-ne els
residus o els subproductes, independentment de la naturalesa dels recursos i
els processos tècnics utilitzats.
Control reglamentari de la seguretat industrial: el conjunt d'actuacions
dirigides a verificar que les activitats, les instal·lacions i els productes industrials
compleixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i les altres disposicions
aplicables per garantir la seguretat industrial.
Distribuïdor: qualsevol professional de la cadena de comercialització, l’activitat
del qual no afecti les característiques de seguretat dels productes.
Establiment industrial: tota la zona en què s'exerceix una activitat industrial,
incloent-hi les infraestructures i les instal·lacions que té incorporades.

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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Norma tècnica: l'especificació tècnica, de compliment voluntari, relativa a
les activitats, les instal·lacions i els productes industrials, que un organisme de
normalització pot establir i publicar.

http://infonorma.gencat.cat
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Operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial: els
organismes de control i els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de
vehicles autoritzats per actuar a Catalunya.
Producte: qualsevol producte –inclosos els que entren en el marc d’una
prestació de serveis– destinat al consumidor o que, en condicions raonablement
previsibles, pugui ser utilitzat pel consumidor encara que no li sigui destinat,
que se li subministri o es posi a la seva disposició, a títol onerós o gratuït, en
el marc d’una activitat comercial, sigui nou, usat o recondicionat.
Aquesta definició no inclou els productes usats subministrats com a antiguitats
o per ser reparats o recondicionats abans de la seva utilització, sempre que
el proveïdor informi d’aquesta qüestió clarament a la persona a la qual subministri
el producte.
Producte industrial: qualsevol manufactura o producte transformat o
semitractat de caràcter moble, fins i tot en el cas que estigui incorporat a un
altre bé moble o immoble, i totes les parts que el constitueixen, com són les
matèries primeres, les substàncies, els components i els productes semiacabats.
Producte segur: qualsevol producte que, en condicions d’utilització normals
o raonablement previsibles, incloses les condicions de durada i, si procedeix,
de posada en servei, instal·lació i manteniment, no presenti algun risc o
únicament riscos mínims, compatibles amb l’ús del producte i considerats
admissibles dins del respecte d’un nivell elevat de protecció de la salut i de
la seguretat de les persones, tenint en compte, en particular, els elements
següents:
• Característiques del producte, entre elles la seva composició, envàs, instruccions
de muntatge i, si procedeix, instal·lació i manteniment.
• Efecte sobre altres productes quan raonablement es pugui preveure la
utilització del primer junt amb els segons.
• Presentació del producte, etiquetatge, possibles avisos i instruccions d’ús i
eliminació, així com qualsevol altra indicació i informació relativa al producte.
• Categories de consumidors que estiguin en condicions de risc en la utilització
del producte, en particular els nens i les persones grans.
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de seguretat industrial, de caràcter obligatori, han de determinar tenint en
compte tots els factors tecnològics, socials i econòmics que hi intervenen.
Tècnic competent: la persona física amb la titulació i les atribucions
suficients per desenvolupar les tasques d’autoria de projectes d'activitats,
instal·lacions o productes industrials i de direcció de la seva execució
establertes per la normativa.
Vigilància del mercat: el conjunt d’actuacions dirigides a verificar que els
productes industrials que hi ha en el mercat compleixen les exigències de
seguretat industrial aplicables.

ESQUEMA

Esquema dels tràmits i requisits legals per
als productes industrials
A continuació es presenta l’esquema dels principals tràmits i requisits legals
que cal complir per a la majoria dels productes industrials. Cal recordar que
per a cada tipus de producte hi poden haver diferències. Per això cal consultar
sempre la normativa específica.

Garantir la seguretat dels productes que es posen en
el mercat

Dissenyar i fabricar els productes d’acord
amb els requisits establerts

Avaluar la seguretat dels productes

Producte perillós: qualsevol producte que no respongui a la definició de
producte segur de l’apartat anterior.
Productor:
• El fabricant d’un producte, quan estigui establert a la Comunitat, i tota persona
que es presenti com a fabricant estampant en el producte el seu nom, marca
o qualsevol altre signe distintiu, o tota persona que procedeixi al
recondicionament del producte.
• El representant del fabricant quan aquest no estigui establert a la Comunitat
o, a falta de representant establert a la Comunitat, l’importador del producte.
• Els altres professionals de la cadena de comercialització, en la mesura que
les seves activitats puguin afectar les característiques de seguretat del producte.

Hi ha normes europees
harmonitzades
No
Sí
Utilitzar altres especificacions o
codi de bones pràctiques o estat
actual de la tècnica

Realitzar l’avaluació amb mitjans
propis o a través d’un tercer

Recuperació: tota mesura destinada a recobrar un producte perillós que el
productor o el distribuïdor hagi subministrat o posat a disposició del consumidor.

Indicar en el producte o en l’envàs dades relatives a la
identificació de l’empresa i a la refrència del producte,
així com les dades relatives al marcatge CE, si escau

Reglament tècnic: el conjunt d'especificacions tècniques relatives a les
activitats, les instal·lacions i els productes industrials, que s’han d’establir amb
caràcter obligatori per mitjà d’una disposició normativa.

Complir els requisits de seguretat en els aspectes relatius a
l’emmagatzematge, el transport i l’exposició dels productes

Retirada: tota mesura destinada a impedir la distribució i l’exposició d’un
producte perillós, així com la seva oferta al consumidor.

Posada en el mercat dels productes

Risc greu: tot risc greu, inclòs aquell els efectes del qual no són immediats,
que exigeixi una intervenció ràpida de les autoritats públiques.
Risc industrial: la probabilitat que els establiments, les instal·lacions o els
productes industrials produeixin un efecte danyós específic en un període de
temps determinat com a conseqüència de les seves característiques o propietats
mecàniques, químiques, elèctriques o radioactives.

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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Risc industrial acceptable: el nivell màxim de risc que els reglaments tècnics

http://infonorma.gencat.cat
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Informar dels riscos i col·laborar en la vigilància
del mercat
Informar dels riscos

Sí

Hi ha riscos que no
es poden percebre de
forma immediata

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.

Informar-ne els
consumidors o usuaris

No

• Informar-ne els
consumidors o usuaris
i/o retirar el producte
del mercat.
• Comunicar-ho a
l’autoritat competent.

• Informar-ne els
consumidors o usuaris
i/o retirar el producte
del mercat.
• Comunicar-ho a
l’autoritat competent.
• Col·laborar amb
l’autoritat competent.

Sí

S’han detectat riscos
en els productes que
estan en el mercat
No

Sí

S’ha produït un
accident o situació
d’emergència
No

Vigilància del mercat

• Mantenir la documentació relativa al productor.
• Facilitar els mitjans necessaris per al compliment
de les actuacions de control per part de
l’administració competent.
• Notificar a l’administració competent les
importacions que es realitzaran.

MÉS INFORMACIÓ
Més informació

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

http://infonorma.gencat.cat
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