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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10155 Ordre PRE/1665/2012, de 19 de juliol, per la qual es modifica l’annex III del 

Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim 
jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en 
determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l’acabat de 
vehicles.

La Directiva 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, 
relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) degudes a 
l’ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de 
renovació de l’acabat de vehicles, per la qual es modifica la Directiva 1999/13/CE, té com 
a objectiu bàsic limitar el contingut total de compostos orgànics volàtils (COV) de 
determinades pintures, vernissos i productes de renovació de l’acabat de vehicles. Per a 
això s’estableixen uns nivells màxims de COV que poden contenir els productes afectats 
per aquesta normativa per poder ser comercialitzats dins dels territoris dels estats 
membres.

Per verificar que es compleixen els continguts màxims de COV, la norma estableix a 
l’annex III els mètodes d’anàlisi. Al seu torn l’article 11 preveu l’obligació per part de la 
Comissió d’adaptar l’annex esmentat al progrés tècnic.

Aquesta Directiva es va incorporar a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial 
decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la 
limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i 
vernissos i en productes de renovació de l’acabat de vehicles.

El 20 de novembre de 2010 passat es va publicar en el «Diari Oficial de la Unió 
Europea» la Directiva 2010/79/UE de la Comissió, de 19 de novembre de 2010, sobre 
l’adaptació al progrés tècnic de l’annex III de la Directiva 2004/42/CE del Parlament 
Europeu i del Consell. Mitjançant aquesta Directiva se substitueix l’annex III de la Directiva 
2004/42/CE.

A fi de donar compliment a les seves obligacions, s’aprova la present Ordre ministerial, 
mitjançant la qual es transposa la Directiva 2010/79/UE a l’ordenament jurídic espanyol, i 
se substitueix l’annex III del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, per adaptar-lo al 
progrés tècnic.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que preveu l’apartat segon de la 
disposició final tercera del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, que faculta, entre 
altres, el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per introduir, en els seus 
annexos, totes les modificacions de caràcter tècnic que siguin necessàries per mantenir-lo 
adaptat a les innovacions que es produeixin en allò que disposa la normativa comunitària.

En la tramitació d’aquesta Ordre han estat consultades les comunitats autònomes i 
les entitats representatives dels sectors afectats; així mateix ha estat sotmesa al tràmit 
d’informació pública i ha estat tramesa al Consell Assessor de Medi Ambient, en aplicació 
de les previsions de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés 
a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, del 
ministre d’Indústria, Energia i Turisme i de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex III del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel 
qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos 
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orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de 
l’acabat de vehicles.

L’annex III del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el 
règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en 
determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l’acabat de vehicles, se 
substitueix per l’annex d’aquesta Ordre.

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2010/79/UE de la 
Comissió, de 19 de novembre de 2010, sobre l’adaptació al progrés tècnic de l’annex III 
de la Directiva 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la limitació de 
les emissions de compostos orgànics volàtils.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 19 de juliol de 2012.–La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

ANNEX

«ANNEX III

Mètodes considerats a l’apartat 2 de l’article 3

Mètode autoritzat per als productes amb un contingut de COV inferior al 15% 
en massa quan no hi estiguin presents diluents reactius:

Paràmetre Unitat

Prova

Mètode Data de 
publicació

Contingut de COV ...................... g/l ISO 11890-2 2006

Mètode autoritzat per als productes amb un contingut de COV igual o superior 
al 15% en massa quan no hi estiguin presents diluents reactius:

Paràmetre Unitat

Prova

Mètode Data de 
publicació

Contingut de COV ..................... g/l ISO 11890-1 2007
Contingut de COV ..................... g/l ISO 11890-2 2006

Mètode autoritzat per als productes amb contingut de COV quan hi estiguin 
presents diluents reactius:

Paràmetre Unitat

Prova

Mètode Data de 
publicació

Contingut de COV ..................... g/l ASTMD 2369 2003»
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