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3r En el cas d’animals destinats a espectacles taurins 
de tipus II, s’ha de fer l’anàlisi de risc segons el que esta-
bleix l’article 8.1.b) 2n, d’acord amb el següent:

Si com a resultat de l’anàlisi es conclou que l’especta-
cle s’ha de celebrar en una comarca on es determini que 
no hi ha vector o que no hi ha poblacions suficients capa-
ces d’actuar com a transmissors de la malaltia, per proce-
dir al moviment dels animals s’han de complir les condi-
cions requerides en aquesta Ordre per als espectacles del 
tipus I.

Si com a resultat de l’anàlisi es conclou que l’especta-
cle s’ha de celebrar en una comarca on es determini que 
hi ha risc de transmissió de la malaltia, s’han d’aplicar les 
condicions establertes en aquest paràgraf per als animals 
vacunats destinats a viure.

b) Animals de l’espècie ovina destinats a viure: per 
autoritzar-ne el moviment han d’haver transcorregut 30 
dies des de l’aplicació des de la segona dosi vacunal en 
cas de vacunes que s’han aplicar en dues dosis, o 30 dies 
després de l’aplicació de la dosi única en el cas de vacu-
nació amb una sola dosi.

c) En el cas d’altres espècies sensibles que hagin 
estat vacunades, també s’apliquen les condicions que 
preveuen les dues lletres anteriors.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de setembre de 2006.–La ministra d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 17096 REIAL DECRET 1114/2006, de 29 de setembre, 

pel qual es modifica el Reial decret 1406/1989, 
de 10 de novembre, pel qual s’imposen limita-
cions a la comercialització i a l’ús de determi-
nades substàncies i preparats perillosos. 
(«BOE» 234, de 30-9-2006.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, esta-
bleix una sèrie de limitacions a la comercialització i a l’ús 
de determinades substàncies i preparats perillosos. 
D’acord amb la normativa de la Unió Europea que regula 
aquesta matèria, es va aprovar fonamentalment la Direc-
tiva 76/769/CEE del Consell, de 27 de juliol de 1976, rela-
tiva a l’aproximació de les disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels estats membres que limiten 
la comercialització i l’ús de determinades substàncies i 
preparats perillosos, i el conjunt de les seves posteriors 
modificacions i adaptacions al progrés tècnic.

El Reial decret esmentat ha experimentat nombroses 
modificacions en l’annex I, com a conseqüència de l’evo-
lució 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 aprovat la Directiva 2005/84/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 
2005, per la qual es modifica per vint-i-dosena vegada la 
Directiva 76/769/CEE del Consell, relativa a l’aproximació 
de les disposicions legals, reglamentàries i administrati-
ves dels estats membres que limiten la comercialització i 
l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos 
(ftalats a les joguines i articles de puericultura).

Els ftalats són additius utilitzats en la fabricació de 
joguines i articles de puericultura i es classifiquen com a 

substàncies tòxiques per a la reproducció, de categoria 2, 
d’acord amb el Reglament sobre notificació de substàn-
cies noves i classificació, envasament i etiquetatge de 
substàncies perilloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, 
de 10 de març. Es poden alliberar d’aquests articles com a 
conseqüència de ser introduïts a la boca i ser mastegats 
per nens més petits de tres anys, ser absorbits, i produir 
danys a la salut.

Des de 1999 l’ús de sis ftalats en joguines i articles de 
puericultura destinats a ser ficats a la boca per nens més 
petits de tres anys està prohibit a la Unió Europea per la 
Decisió 1999/815/CE de la Comissió, de 7 de desembre, la 
validesa de la qual s’ha anat renovant fins a l’aprovació de 
la Directiva 2005/84/CE.

La Decisió 1999/815/CE s’aplica a Espanya per mitjà de 
les resolucions de l’Institut Nacional del Consum de dates 
15 de desembre de 1999, 14 de març de 2000 i 20 de març 
de 2001.

Per tal de garantir un alt nivell de protecció de la salut 
dels nens i també amb la finalitat d’assegurar el funciona-
ment del mercat interior, s’ha aprovat l’esmentada Direc-
tiva 2005/84/CE, que garanteix la continuïtat de les prohi-
bicions temporals de la Decisió 1999/815/CE i estableix les 
limitacions dels diferents tipus de ftalats.

En aquest Reial decret s’introdueix la categoria 
d’«article de puericultura» en l’àmbit d’aplicació del Reial 
decret 1406/1989, de 10 de novembre, per tal d’establir-hi 
les limitacions de ftalats.

Així mateix, i fora de l’àmbit que regula aquest Reial 
decret, s’introdueix una disposició final primera, mitjan-
çant la qual es modifica el primer paràgraf de la disposició 
addicional única del Reial decret 1054/2002, d’11 d’octu-
bre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al regis-
tre, l’autorització i la comercialització de biocides, quant a 
l’aplicació de l’Ordre de 24 de febrer de 1993, per la qual 
es normalitzen la inscripció i el funcionament del Registre 
d’establiments i serveis plaguicides, amb la finalitat de 
permetre’n la substitució per una altra norma que sigui 
aplicable durant el període transitori que preveu la dispo-
sició transitòria primera de l’esmentat Reial decret.

Mitjançant aquesta disposició s’incorpora a l’ordena-
ment jurídic intern la Directiva 2005/84/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2005.

En la seva elaboració han estat escoltats els sectors 
afectats.

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, i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de setem-
bre de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1406/1989, de 
10 de novembre, pel qual s’estableixen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de determinades substàncies i 
preparats perillosos.

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual 
s’estableixen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
certes substàncies i preparats perillosos, es modifica en 
els termes següents:

U. L’article 3 queda redactat de la manera següent:
«Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:
a) “Substàncies i preparats perillosos”: els que 

tinguin aquesta consideració per aplicació de les 
definicions que conté el Reial decret 363/1995, de 10 
de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre noti-
ficació de substàncies noves i classificació, envasa-
ment i etiquetatge de substàncies perilloses.
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b) “Article de puericultura”: qualsevol producte 
destinat a facilitar la son, la relaxació, la higiene, 
l’alimentació dels nens o el seu alletament.»

Dos. S’afegeixen a l’annex I –part 1, els punts 51 i 
52 que figuren a continuació, amb les seves correspo-
nents limitacions: 

«Denominació de les substàncies, dels grups de substàncies o dels preparats Limitacions

  
51. Els ftalats següents (o altres números CAS i EINECS 

que englobin la substància):

di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)
CAS núm. 117-81-7
EINECS núm. 204-211-0
dibutilftalat (DBP)
CAS núm. 84-74-2
EINECS núm. 201-557-4
butilbenzilftalat (BBP)
CAS núm. 85-68-7
EINECS núm. 201-622-7

No es poden utilitzar com a substàncies o constituents de 
preparats en concentracions superiors al 0,1% en massa 
del material plastificat, a les joguines i articles de puericul-
tura.

No es poden comercialitzar les joguines i articles de pueri-
cultura que continguin aquests ftalats en una concentració 
superior a l’esmentada abans.

52. Els ftalats següents (o altres números CAS i EINECS 
que englobin la substància):

diisononilftalat (DINP)
CAS núm. 28553-12-0 i 68515-48-0
EINECS núm. 249-079-5, i 271-090-9
diisodecilftalat (DIDP)
CAS núm. 26761-40-0 i 68515-49-1
EINECS núm. 247-977-1, i 271-090-4
di-n-octilftalat (DNOP)
CAS núm. 117-84-0
EINECS núm. 204-214-7

No es poden utilitzar com a substàncies o constituents de 
preparats en concentracions superiors al 0,1% en massa 
del material plastificat, a les joguines i articles de puericul-
tura que els nens es puguin ficar a la boca.

No es poden comercialitzar les joguines i articles de pueri-
cultura que continguin aquests ftalats en una concentració 
superior a l’esmentada abans.»

 Disposició transitòria única. Termini d’aplicació.
Les limitacions que estableix l’article únic d’aquest 

Reial decret no s’apliquen fins al 16 de gener de 2007.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 
1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés 
d’avaluació per al registre, l’autorització i la comercia-
lització de biocides.

El primer paràgraf de la disposició addicional única 
del Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es 
regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i 
la comercialització de biocides, queda redactat en els ter-
mes següents:

«Els plaguicides d’ús ambiental i els d’ús en la 
indústria alimentària, els d’ús en higiene personal i 
els desinfectants d’ambients clínics i quirúrgics i els 
d’ús ramader adscrits als registres que preveuen el 
Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, i el Reial 
decret 443/1994, d’11 de març, s’han de seguir inscri-
bint en els seus respectius registres de la Direcció 
General de Salut Pública i de la Direcció General de 
Farmàcia i Productes Sanitaris del Ministeri de Sani-
tat i Consum, i de la Direcció General de Ramaderia 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
durant el període transitori que estableix la disposi-
ció transitòria primera d’aquest Reial decret. Així 
mateix, per a aquests productes, durant el període 
transitori i mentre no s’aprovi una disposició 
expressa que reguli aquesta matèria, continua sent 
aplicable l’Ordre de 24 de febrer de 1993, per la qual 
es normalitzen la inscripció i el funcionament del 
Registre d’establiments i serveis plaguicides.»

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret 
espanyol la Directiva 2005/84/CE del Parlament Europeu i 

del Consell, de 14 de desembre de 2005, per la qual es 
modifica per vint-i-dosena vegada la Directiva 76/769/CEE 
del Consell 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 (ftalats a les joguines i 
articles de puericultura).

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de setembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 17097 REIAL DECRET 1115/2006, de 29 de setembre, pel 
qual es modifica el Reial decret 928/1987, de 5 de 
juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels 
productes tèxtils. («BOE» 234, de 30-9-2006.)

El Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etique-
tatge de composició dels productes tèxtils, va adaptar la 
normativa interna a la Directiva 71/307/CEE del Consell, 
de 26 de juliol de 1971, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre les denomina-
cions tèxtils, i a les seves modificacions posteriors. El 
Reial decret esmentat va ser modificat pel Reial decret 
396/1990, de 16 de març, que va incorporar la modificació 
introduïda per la Directiva 87/140/CEE de la Comissió, de 
6 de febrer de 1987.


