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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
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Ordre PRE/222/2009, de 6 de febrer, per la qual es modifica 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 determinades substàncies i preparats perillosos
(dispositius de mesurament que contenen mercuri).

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va establir una sèrie de limitacions a la
comercialització i a l’ús de determinades substàncies i preparats químics. Es va aprovar
d’acord amb la normativa de la Unió Europea que regula aquesta matèria, fonamentalment
la Directiva 76/769/CEE del Consell, de 27 de juliol, 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, i el conjunt de
les seves modificacions i adaptacions al progrés tècnic posteriors.
El Reial decret esmentat ha experimentat nombroses modificacions en el seu annex I,
com a conseqüència de l’evolució de la normativa comunitària en la matèria i de la
necessitat d’augmentar els nivells de protecció de la salut humana i del medi ambient.
Mitjançant aquesta Ordre s’afegeix a l’esmentat annex I el punt 14 bis (mercuri).
Això és conseqüència de l’aprovació de la Directiva 2007/51/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 25 de setembre de 2007, per la qual es modifica la Directiva 76/769/CEE
del Consell pel que fa a les restriccions a la comercialització de determinats dispositius de
mesurament que contenen mercuri.
La Unió Europea ha establert el 2005 una estratègia comunitària sobre el mercuri en
què considera necessari introduir a escala comunitària restriccions a la comercialització de
determinats equips de mesurament i control que contenen mercuri, emprats pels
consumidors. Aquestes limitacions reportaran beneficis per al medi ambient i a llarg termini
per a la salut humana, perquè eviten que el mercuri entri en el flux de residus.
Aquest és l’objecte de la present Ordre, en la qual, per motius de viabilitat tècnica i
econòmica, únicament s’apliquen les limitacions als dispositius de mesurament destinats
a la venda al públic en general i en particular a tots els termòmetres utilitzats com a
productes sanitaris per al mesurament de la temperatura corporal. Se n’exceptuen, per
tant, els dispositius de mesurament d’ús professional (en especial els d’ús mèdic), que no
estan destinats al mesurament de la temperatura corporal atesos la manca d’alternatives
de substitució i el control més gran en el seu ús i en la disposició dels seus residus. Així
mateix se n’exceptuen els dispositius de mesurament que tinguin més de cinquanta anys
d’antiguitat, pel fet de ser un comerç de dimensions limitades que no sembla que plantegi
riscos per a la salut humana ni el medi ambient.
Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2007/51/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de setembre de 2007, abans esmentada.
En la seva tramitació han estat consultades les comunitats autònomes i escoltats els
sectors afectats.
Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que estableixen els articles 149.1.16a i 23a de
la Constitució i l’article 40.5 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, com també
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 i d’Indústria, Turisme i
Comerç, i de la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell
d’Estat, disposo:
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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 determinades substàncies i
preparats perillosos.
S’afegeix a l’annex I-part 1 del Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual
s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de determinades substàncies i preparats
perillosos, el punt 14 bis (mercuri) que figura a l’annex d’aquesta Ordre amb les seves
corresponents limitacions.
Disposició addicional única.

Excepcions.

Les limitacions que estableix la present Ordre no s’apliquen als aparells de
mesurament que continguin mercuri que estiguin en ús abans del 3 d’abril de 2009 ni
als que hagin estat comercialitzats abans d’aquesta data i es comercialitzin
posteriorment al mercat de segona mà.
Disposició transitòria única.

Termini d’aplicació.

Fins al 2 d’abril de 2009 es poden seguir comercialitzant els productes conformes amb
la normativa anterior.
Disposició final primera.

Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre es transposa al dret espanyol la Directiva 2007/51/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 25 de setembre de 2007, per la qual es modifica la
Directiva 76/769/CEE del Consell pel que fa a les restriccions a la comercialització de
determinats dispositius de mesurament que contenen mercuri.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 6 de febrer de 2009.–La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la
Presidència, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
ANNEX
14. bis. Mercuri.
Núm. CAS: 7439-97-6.

1)

No es pot comercialitzar a partir del 3 d’abril de 2009:

a)
b)

en termòmetres utilitzats com a productes sanitaris per al mesurament
dela temperatura corporal;
en altres dispositius de mesurament destinats a la venda al públic en
general (per exemple, manòmetres, baròmetres, esfigmomanòmetres
i termòmetres no mèdics).

2)

La restricció esmentada a l’apartat 1, lletra b), no s’aplica:

a)

als dispositius de mesurament que tinguin més de 50 anys d’antiguitat
el 3 d’octubre de 2007, o
als baròmetres [excepte els esmentats a la lletra a)] fins al 3 d’octubre
de 2009.

b)
*

http://www.boe.es

Aquestes limitacions no s’apliquen als aparells de mesurament que
continguin mercuri que estiguin en ús abans del 3 d’abril de 2009, ni als
que hagin estat comercialitzats abans d’aquesta data i es comercialitzin
posteriorment al mercat de segona mà.
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