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Introducció

� És una iniciativa legislativa europea en matèria de substàncies i  
preparats químics que inclou el Registre , l’ Avaluació i l’ Autorització
de Substàncies i Preparats Químics (en anglès Registration, 
Evaluation and Authorisation of CHemicals).

� REACH estableix que els fabricants i importadors de qualsevol 
substància produïda o importada en quantitats >1 tona/any (aprox. 
30.000 substàncies) hauran de registrar-la en l’AGÈNCIA EUROPEA 
DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES (ECHA) i proporcionar dades de les 
seves característiques i usos.

� Aquesta informació serà avaluada i les substàncies “extremadament 
preocupants” (SVHC: PBT, mPmB, disruptors endocrins, 
carcinogèniques, mutagèniques, tòxiques pel sistema reproductor, ...) 
es veuran subjectes a un sistema d’autorització

� Manté el règim de restriccions d’ús per a determinades substàncies 
químiques establert a la normativa anterior a REACH. 



Objectius del REACH

• Reduir les malalties associades a les substàncies i preparats químics

• Reduir la contaminació ambiental

• Aplicar el principi de precaució

• Aplicar el principi de substitució

• Invertir la “càrrega de la prova ”

• Garantir la màxima transparència

• Crear un registre que doni informació bàsica sobre perills i riscos de les             
substàncies i mescles químiques

• Fer intervenir als usuaris intermedis

• Mantenir el sistema de restricció d’ús vigent, i ampliar-lo si s’escau

• Implantar un sistema de autorització per a les substancies més perilloses

• Fomentar els assajos sense animals vertebrats (compartir dades i mètodes

alternatius)



Objectius del REACH

• Mantenir i consolidar la competitivitat de la indústria química comunitària

• Evitar la fragmentació del mercat interior

• Crear una entitat que gestioni tot el procés a nivell de la UE: ECHA

• Conèixer el risc de les substàncies i mescles en funció del seus usos

• Conèixer la presència de substàncies i mescles “perilloses” en “articles”
• Mantenir el sistema d’assajos existent

• Eliminar tots els productes perillosos “substituïbles” 

• Restringir l’ús de substàncies i preparats perillosos a les activitats en les 
que son “imprescindibles”

• Convergir amb les polítiques internacionals d’identificació, comunicació i 
correcta gestió de substàncies i mescles (SAICM i GHS)



Costos i beneficis

Costos d’adopció
de les mesures

Beneficis d’adopció
de les mesures

- Despesa
- Curt termini
- Nivell particular

- No ingrés directe
- Llarg termini
- Nivell social

Molt
perceptibles

Poc
perceptibles



Calendari

100.000 substàncies

70.000 subs.< 1 t/a Fora del REACH

20.000 subs.: 1-10 t/a

3.000 subs. : 10-100 t/a

4.300 subs. : 100-1.000 t/a

2.700 subs. : > 1.000 t/a

A
utorització: 1.350 substàncies

2010

2013

2018

2018



Funció dels poders públics

• INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ, FOMENT PARTICIPACIÓ

• FORMACIÓ

• SEGUIMENT, INSPECCIÓ I CONTROL

• FOMENT DE LA RECERCA I INNOVACIÓ



Actuacions del DTES

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I FORMACIÓ

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/em
presa_i_produccio_sostenible/substancies_quimiques/regi
stre_avaluacio_autoritzacio_i_restriccio_reach/



Actuacions del DTES

SEGUIMENT, INSPECCIÓ I CONTROL

� Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen 
sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relati vos al registro, a 
la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, e l etiquetado y el 
envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modif ica. (BOE núm. 
79 de 2 d’abril de 2010)

Estableix el règim sancionador per als reglaments REACH i CLP a l’Estat 
espanyol, delegant les competències de vigilància, inspecció i control en les 
CCAA.



Actuacions del DTES

SEGUIMENT, INSPECCIÓ I CONTROL

• Inspectors en els projectes tutelats per l’Agència Europea 
de Substàncies Químiques (ECHA) en coordinació amb el 
Departament de Salut.
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