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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
5950 Ordre JUS/992/2015, de 29 de maig, per la qual es modifica l’Ordre 

JUS/836/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment de notificació 
de les altes, les baixes i les modificacions de fitxes toxicològiques al registre 
de productes químics del Servei d’Informació Toxicològica de l’Institut Nacional 
de Toxicologia i Ciències Forenses i de liquidació de la taxa que preveu la Llei 
10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en 
l’àmbit de l’Administració de justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i 
Ciències Forenses.

L’Ordre JUS/836/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment de notificació 
de les altes, les baixes i les modificacions de fitxes toxicològiques al registre de productes 
químics del Servei d’Informació Toxicològica de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències 
Forenses i de liquidació de la taxa que preveu la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la 
qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut 
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, va establir el curs normatiu per tal que els 
importadors i usuaris intermedis, que comercialitzin mescles i substàncies classificades 
com a perilloses, comuniquin la composició i la identitat química a aquest Institut.

D’aquesta manera se’ls permet complir el que estableix l’apartat 1 de l’article 45 del 
Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre 
de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual 
es modifiquen i es deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el 
Reglament (CE) núm. 1907/2006.

Les previsions de l’increment d’empreses i productes que s’han de notificar a l’Institut 
esmentat, així com les dificultats trobades en la implementació del procediment informàtic 
necessari per a la gestió del nombre elevat de fitxes toxicològiques que han de remetre les 
empreses abans de l’1 de juny de 2015 –data en la qual és obligat el compliment de 
l’obligació de comunicació– justifiquen aquest procediment transitori.

La informació traslladada a la fitxa de dades de seguretat i l’etiqueta elaborades 
d’acord amb el que estableix el Reglament 453/2010, de la Comissió, de 20 de maig de 
2010, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i 
preparats químics (REACH) i al títol III del Reglament (CE) núm. 1272/2008 respectivament, 
constitueix el marc mínim comú d’informació necessària per donar resposta toxicològica. 
Tot això sense perjudici que, amb la finalitat de disposar d’informació addicional que 
tècnicament possibiliti proporcionar una formulació de mesures preventives i curatives més 
exhaustiva, és necessària l’aportació de la informació complementària que requereix la 
fitxa toxicològica.

D’aquí que, escoltades les associacions d’empreses més representatives del sector, 
s’articuli un període transitori de comunicació al de les fitxes toxicològiques, que en cap 
cas ha de donar lloc a l’alta dels productes a la base de dades del Servei d’Informació 
Toxicològica, tot i que ha de permetre a les empreses complir la normativa de comunicació 
al centre antitòxic, sense perjudici de la comunicació posterior, en els terminis que 
s’estableixen, a través del procediment ordinari.

En virtut d’això, a proposta del Ministeri de Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’Ordre JUS/836/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el 
procediment de notificació de les altes, les baixes i les modificacions de fitxes 
toxicològiques al registre de productes químics del Servei d’Informació Toxicològica de 
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i de liquidació de la taxa que 
preveu la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes 
en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències 
Forenses.

S’afegeix una disposició transitòria tercera a l’Ordre JUS/836/2013, de 7 de maig, per 
la qual es regula el procediment de notificació de les altes, les baixes i les modificacions 
de fitxes toxicològiques al registre de productes químics del Servei d’Informació 
Toxicològica de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i de liquidació de la 
taxa que preveu la Llei 10/2012, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria tercera. Règim transitori de comunicació a l’Institut Nacional 
de Toxicologia i Ciències Forenses.

1. S’estableix un període de comunicació transitori, fins a les dates que indica 
l’apartat 3 d’aquesta disposició, que afecta exclusivament la comunicació de l’alta al 
registre de productes químics del Servei d’Informació Toxicològica de les fitxes 
toxicològiques que preveu l’article 8.1.a) d’aquesta Ordre, comunicació que s’ha 
d’efectuar durant aquest període seguint el model de comunicació que aprovi 
l’INTCF publicades a la pàgina web del portal d’Administració de Justícia https://
www.administraciondejusticia.gob.es/.

2. Aquest període transitori és aplicable als importadors i usuaris intermedis 
que comercialitzin mescles que, en compliment del Reglament (CE) núm. 1272/2008 
del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, 
etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i es 
deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE, i es modifica el Reglament (CE) 
núm. 1907/2006, (d’ara endavant Reglament CLP), n’hagin de notificar la composició 
química a l’INTCF per primera vegada abans de l’1 de juny de 2015.

3. Les empreses afectades estan obligades a fer, amb posterioritat, l’alta de la 
fitxa toxicològica al registre de productes químics del Servei d’Informació 
Toxicològica de l’INTCF en els terminis següents:

a) Abans de l’1 de gener de 2016:

1. Les mescles comercialitzades per al consumidor que estiguin classificades 
com a perilloses a causa dels seus efectes sobre la salut humana o als seus efectes 
físics de conformitat amb els criteris de classificació del Reglament CLP.

2. Les mescles comercialitzades per a usos professionals classificades com a 
perilloses, segons el Reglament CLP a causa dels seus efectes sobre la salut 
humana, en les classes de perills següents:

•  Toxicitat aguda (oral, dèrmica i  inhalatòria) categories 1, 2 y 3 (H300/H301/
H310/H311/H330/H331)

•  Toxicitat sistèmica: STOT exposició única i repetida, categories 1 i 2 (H370/
H371/H372/H373)

•  Corrosió cutània o ocular, categoria 1 (H314/H318)
•  CMR categoria 1A, 1B i 2 (H340/H341/H350/H351/H360/H361) Sensibilitzants 

de pell i respiratoris de categoria 1 (H317/H334)

b) Abans de l’1 de juny de 2017 la resta de mescles afectades per l’article 45 
del Reglament CLP.
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4. No obstant això, qualsevol empresa pot notificar voluntàriament a l’INTCF 
les mescles que comercialitza a través del procediment ordinari que estableix 
aquesta Ordre ministerial per a la notificació d’altes, baixes i modificacions de fitxes 
toxicològiques al registre de productes químics del Servei d’Informació Toxicològica 
de l’INTCF independentment de la seva classificació de perillositat.

5. La comunicació ha de contenir els documents als quals es refereix l’article 
8.1 en els apartats b) i c) –l’etiqueta i la fitxa de dades de seguretat– i no està 
subjecta al pagament de les taxes que estableix la Llei 10/2012, de 20 de novembre, 
pagament que s’ha de fer en el moment en què es procedeixi a donar d’alta la fitxa 
toxicològica seguint el procediment ordinari que estableix aquesta Ordre ministerial.

6. Aquest període transitori no és aplicable a les empreses que utilitzin el 
telèfon del Servei d’Informació Toxicològica com a telèfon d’emergències en el punt 
1.4 de les fitxes de dades de seguretat, o ho facin constar a les etiquetes de la 
mescla.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor  l’endemà de  la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 29 de maig de 2015.–El ministre de Justícia, Rafael Catalá Polo.
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