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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3584 Ordre PRE/348/2011, de 21 de febrer, per la qual es modifiquen, per a la seva 

adaptació al progrés tècnic respecte a la fibra melamina, el annexos I i II del 
Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels 
productes tèxtils.

El Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels 
productes tèxtils, va adaptar la normativa espanyola 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 denominacions 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.

D’altra banda, la Directiva 96/74/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
desembre de 1996, relativa a les denominacions tèxtils, va portar a terme la codificació en 
la matèria i va derogar la Directiva 71/307/CEE.

L’any 1997, es va aprovar la Directiva 97/37/CE de la Comissió, de 19 de juny de 1997, 
que va adaptar al progrés tècnic els annexos I i II de la Directiva 96/74/CE, motiu pel qual 
va ser necessari portar a terme l’obligada harmonització de la nostra normativa, duta a 
terme per mitjà del Reial decret 1748/1998, de 31 de juliol, que va modificar els annexos I 
i II del Reial decret esmentat 928/1987, de 5 de juny.

Posteriorment, mitjançant la Directiva 2004/34/CE de la Comissió, de 23 de març 
de 2004, per la qual es modifiquen, per tal d’adaptar-los al progrés tècnic, els annexos I i 
II de la Directiva 96/74/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les denominacions 
tèxtils, es va incorporar la fibra polilactida a la llista de fibres que figura als annexos I i II de 
la Directiva esmentada. En aquest cas, l’adaptació de l’ordenament intern espanyol es va 
dur a terme per mitjà del Reial decret 2322/2004, de 17 de desembre, pel qual s’afegeix la 
fibra polilactida als annexos I i II del Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge 
de composició dels productes tèxtils.

El gener del 2006 es va aprovar la Directiva 2006/3/CE de la Comissió, de 9 de gener 
de 2006, per la qual novament es modifiquen, per tal d’adaptar-los al progrés tècnic, els 
annexos I i II de la Directiva 96/74/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les 
denominacions tèxtils, amb l’objecte afegir l’elastomultièster a la llista de fibres que figura 
als annexos esmentats.

L’adaptació de l’ordenament intern espanyol es va portar a terme per mitjà del 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, amb la inclusió de la 
fibra elastomultièster als annexos I i II d’aquest Reial decret.

Posteriorment, es va aprovar la Directiva 2007/3/CE de la Comissió, de 2 de febrer 
de 2007, per la qual es modifiquen, per tal d’adaptar-los al progrés tècnic, els annexos I i 
II de la Directiva 96/74/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les denominacions 
tèxtils, amb objecte d’afegir la fibra elastolefina a la llista de fibres establerta als annexos I 
i II de la Directiva esmentada.

L’adaptació de l’ordenament intern espanyol es va portar a terme per mitjà del Reial 
decret 1523/2007, de 16 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 928/1987, de 5 
de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils, amb la inclusió de la 
fibra elastolefina als annexos I i II d’aquest Reial decret.

La Directiva 2008/121/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de gener de 2009, 
relativa a les denominacions tèxtils, va portar a terme la codificació en la matèria, i el seu article 
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18 va derogar la Directiva 96/74/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre 
de 1996 i les seves modificacions successives, sense modificar-ne els continguts.

La Directiva 2009/121/CE de la Comissió, de 14 de setembre de 2009, per la qual es 
modifiquen, als efectes de la seva adaptació al progrés tècnic, els annexos I i V de la 
Directiva 2008/121/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les denominacions 
tèxtils, va afegir la fibra melamina a la llista de fibres que estableixen els annexos 
esmentats.

Aquesta circumstància fa necessari que s’adoptin en l’ordenament espanyol les 
disposicions oportunes en relació amb les denominacions dels productes tèxtils, per tal de 
complir la dita Directiva 2009/121/CE i garantir la protecció dels interessos del consumidor, 
per la qual cosa s’afegeix la melamina als annexos I i II del Reial decret 928/1987, de 5 de 
juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.

D’altra banda, el Reial decret 4/2007, de 12 de gener, pel qual s’aproven els mètodes 
d’anàlisis quantitatives de mescles binàries de fibres tèxtils, va transposar a l’ordenament 
jurídic la Directiva 96/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 
1996, que ha estat objecte de diverses modificacions, l’última de les quals ha estat 
mitjançant l’aprovació de la Directiva 2009/122/CE de la Comissió, de 14 de setembre de 
2009, per la qual es modifica, per tal d’adaptar-lo al progrés tècnic, l’annex II de la Directiva 
96/73/CE, amb l’objecte de definir mètodes uniformes d’assaig per a la melamina. 
Incorporada mitjançant aquesta Ordre la Directiva 2009/121/CE de la Comissió, de 14 de 
setembre de 2009, s’ha d’adoptar una nova disposició per a la transposició de la Directiva 
2009/122/CE de la Comissió, de 14 de setembre de 2009.

En la tramitació d’aquesta Ordre s’ha donat audiència a les associacions de consumidors 
i usuaris i als sectors afectats, i també s’ha realitzat un tràmit de consulta a les comunitats 
autònomes.

Aquesta disposició es dicta en virtut de l’autorització que conté la disposició final del 
Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes 
tèxtils, que autoritza els ministres d’Indústria, Turisme i Comerç i de Sanitat, Política Social 
i Igualtat per modificar conjuntament o separadament, d’acord amb les seves competències 
respectives, els annexos d’aquest Reial decret, a fi de mantenir-los adaptats al progrés 
tècnic i, especialment, al que disposa la normativa comunitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat i del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat disposo:

Article únic. Modificació dels annexos I i II del Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu 
a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.

Es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a 
l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils, en els termes següents:

U. A l’annex I s’afegeix la fila 47, amb la redacció següent:

Núm. Denominació Descripció de la fibra

«47 Melamina. Fibra formada per almenys el 85% de massa de macromolècules 
reticulades compostes per derivats de melamina.»

Dos. A l’annex II s’afegeix la fila 47, amb la redacció següent:

Número de fibra Fibra Percentatge

«47 Melamina. 7,00.»

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/121/CE de la 
Comissió, de 14 de setembre de 2009, per la qual es modifiquen, als efectes de la seva 
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adaptació al progrés tècnic, els annexos I i V de la Directiva 2008/121/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, relativa a les denominacions tèxtils.

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, 21 de febrer de 2011.–El ministre de la Presidència, Ramón Jáuregui Atondo.
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