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l’apartat V, subapartat A de l’informe de Progrés de 2003 
del Document de l’OCDE «Millora de l’accés a la informa-
ció bancària amb fins tributaris».

Per donar fe de tot això, els signataris, degudament 
autoritzats a l’efecte, han signat el present Protocol.

Fet en doble exemplar a Madrid, el 8 de novembre
de 2005 en les llengües espanyola i anglesa, tots dos tex-
tos són igualment autèntics. En cas de divergència en la 
interpretació, aquesta s’ha de resoldre d’acord amb el 
text en llengua anglesa.–Pel Regne d’Espanya, Miguel 
Ángel Moratinos Cuyaubé, ministre d’Afers Exteriors i de 
Cooperació.–Per Malta, Michael Frendo, ministre d’Afers 
Estrangers. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 15576 ORDRE PRE/2743/2006, de 5 de setembre, per 

la qual es modifica l’annex I del Reial decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’impo-
sen limitacions a la comercialització i a l’ús d’al-
gunes substàncies i preparats perillosos (toluè i 
triclorobenzè). («BOE» 214, de 7-9-2006.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va esta-
blir una sèrie de limitacions a la comercialització i a l’ús de 
determinades substàncies i preparats perillosos i es va 
dictar sobre la base de la normativa de la Unió Europea 
que regula aquesta matèria. Aquesta normativa la consti-
tueixen la Directiva 76/769/CEE del Consell, de 27 de juliol 
de 1976, relativa a l’aproximació de les disposicions 
legals, reglamentàries i administratives dels estats mem-
bres que limiten la comercialització i l’ús de determinades 
substàncies i preparats perillosos, i les seves posteriors 
modificacions i adaptacions al progrés tècnic.

El Reial decret esmentat ha experimentat nombroses 
modificacions a l’annex I, com a conseqüència de l’evolu-
ció de la normativa comunitària en la matèria i de la 
necessitat d’incrementar els nivells de protecció de la 
salut humana i del medi ambient.

Recentment s’ha publicat la Directiva 2005/59/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2005, 
per la qual es modifica per vint-i-vuitena vegada la Direc-
tiva 76/769/CEE del Consell, relativa a l’aproximació de les 
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels 
estats membres que limiten la comercialització i l’ús de 
determinades substàncies i preparats perillosos (toluè i 
triclorobenzè).

La Comissió, en el marc del Reglament (CEE) núm. 
793/93 del Consell, de 23 de març de 1993, sobre avalua-
ció i control del risc de les substàncies existents, ha efec-
tuat una avaluació del risc del toluè i del triclorobenzè i ha 
recomanat aplicar restriccions per limitar els riscos deri-
vats de determinats usos d’aquestes substàncies, amb la 
finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient. 
Aquestes restriccions són objecte de la Directiva 
2005/59/CE abans esmentada.

Mitjançant aquesta disposició s’incorpora a l’ordena-
ment jurídic intern la Directiva 2005/59/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2005.

En la seva tramitació han estat escoltats els sectors 
afectats.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa la 
disposició final segona del Reial decret 1406/1989, de 10 
de novembre.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i 
Consum, d’Indústria, Turisme i Comerç i de Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen 
limitacions a la comercialització i a l’ús de certes subs-
tàncies i preparats perillosos.

S’afegeixen a l’annex I, part 1 del Reial decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limita-
cions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i 
preparats perillosos, els punts 48 (toluè) i 49 (tricloro-
benzè) que figuren a continuació, amb les seves correspo-
nents limitacions: 

Denominació de les substàncies Limitacions

  
48. Toluè. Núm. CAS 108-88-3. No es pot comercialitzar ni 

utilitzar com a substàn-
cia o component de pre-
parats en concentracions 
iguals o superiors al 0,1% 
en massa en adhesius o 
pintures en esprai desti-
nats a la venda al públic 
en general.

49. Triclorobenzè. Núm. CAS 
120-82-1.

No es pot comercialitzar ni 
utilitzar com a substàn-
cia o component de pre-
parats en concentraci-
ons iguals o superiors al 
0,1% en massa per a cap 
ús, excepte:

  – com a producte inter-
medi de síntesi, o

  – com a dissolvent de 
processos en aplicacions 
químiques tancades per 
a reaccions de cloració, 
o

  – per a la producció 
d’1,3,5-trinitro-2,4,6-tria-
minobenzè (TATB).

 Disposició transitòria única. Termini d’aplicació.

Les limitacions establertes a l’article únic no s’apli-
quen fins al 15 de juny de 2007.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Ordre es transposa al dret espa-
nyol la Directiva 2005/59/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 d’octubre de 2005, per la qual es modifica 
per vint-i-vuitena vegada la Directiva 76/769/CEE del Con-
sell, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, 
reglamentàries i administratives dels estats membres que 
limiten la comercialització i l’ús de determinades substàn-
cies i preparats perillosos (toluè i triclorobenzè).

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de setembre de 2006.–La vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz. 


