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Secretaría de Salut Laboral 

Barcelona, març 2019 

TOXICITAT TIQUETS COMPRA: 

Tractament com a risc laboral 

En relació a les 
notícies aparegudes 

recentment en premsa 
sobre la possible toxicitat 

dels tiquets de compra i que 
es feien ressò d'un estudi 
liderat per la Universitat de 

Granada, us fem arribar les orientacions 
sindicals per a actuar, especialment en comerç, 
hostaleria i sector financer. 

En aquest estudi van identificar la presència 
tant de bisfenol A (BPA) com de bisfenol-
S (BPS)en rebuts i tiquets de paper tèrmic. 

El BPA, és un producte químic utilitzat per a 
fabricar tot tipus de plàstics policarbonats, 
llaunes d'aliments o begudes, rebuts de 
compres o extractes bancaris, CDs i, fins i tot, 
biberons. 

El BPA i BPS (alternativa del BPA) són disruptors 
endocrins. Això és, que imita el funcionament 
de les hormones i pot provocar alteracions 
endocrines i metabòliques. El BPA està present 
en el 90% dels tiquets que pot emmagatzemar 
un individu comú a casa, segons un estudi de la 
Universitat de Granada, està inclòs des de 2017 
en la llista de substàncies “extremadament 
preocupants” a la UE.  

Una dada d'interès és que a Europa no es 
podrà comercialitzar paper tèrmic amb una 
concentració de BPA igual o superior al 0,02% 
en pes a partir del 2 de gener de 2020. 

És important tenir en compte que tenim 
confirmació per part d’algun fabricant de 
paper tèrmic, com ara Mitsubishi Hitec Paper 
Bielefeld Gmbh, que ja fabriquen des de fa 
anys paper tèrmic lliure d’aquestes 
substancies i que encara les mantenen en 
paper tèrmic utilitzat en TPV de supermercats i 
grans superfícies, que es deixarà de produir a 
partir de 1/07/19.   

 

Criteris per a l'acció sindical 

Les conseqüències a la salut pel contacte amb 
aquestes substàncies depenen en gran manera 
del nivell d'exposició i la freqüència d'aquesta. 
En comerç i hostaleria pot existir una exposició 
contínua en les persones dedicades al 
cobrament de serveis en els seus establiments. 

En el cas que sospitem que pot existir aquesta 
exposició perillosa en llocs de treball, haurem 
de sol·licitar en CSS i/o en qualitat de 
delegats/as de prevenció i Secció Sindical: 

- Revisar l'avaluació de riscos per a comprovar 
si s'ha contemplat l'exposició de les persones 
en contacte amb aquestes substàncies. 

En cas que no s’hagi avaluat, sol·licitar que es 
realitzi, o bé, un informe tècnic específic al SP. 

- Informació sobre la utilització i presència 
d'aquestes substàncies qualificades com a 
disruptors endocrins en l'entorn laboral: 

 Sol·licitar a l’empresa informació sobre el 
nom del proveïdor o fabricant del paper 
utilitzat, detall dels components del paper, 
Fitxa de Dades de Seguretat dels productes 
químics que puguin tenir.  

 En cas que l’empresa no faciliti aquesta 
informació, com a alternativa, sempre 
podem preguntar directament per escrit al 
proveïdor, en qualitat de RLT. 

- En cas de tenir confirmació de la presència 
d'aquests productes químics, sol·licitar la seva 
substitució en compliment de la LPRL i la 
normativa europea a 2/01/2020. Incloure–ho 
en la planificació de l'activitat preventiva de 
manera urgent i concretant dates d'actuació. 

- Comprovar que en la vigilància de la salut 
s'aplica un protocol específic i adequat en els 
reconeixements mèdics. En cas contrari, exigir 
que s'implanti. 
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