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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT
12798 Reial decret 899/2017, de 6 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen els requisits per a la fabricació 
i comercialització dels generadors d’aerosols.

El Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen els requisits per a la 
fabricació i comercialització dels generadors d’aerosols, incorpora, en un únic text 
reglamentari, les disposicions relatives als generadors d’aerosols, incloses les previsions 
de la Directiva 75/324/CEE, del Consell, de 20 de maig de 1975, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels estats membres sobre els generadors d’aerosols, segons està 
modificada per a la seva adaptació al progrés tècnic per les directives 94/1/CE, de 6 de 
gener de 1994, de la Comissió, per la qual es procedeix a l’adaptació tècnica de la Directiva 
75/324/CEE, del Consell, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres 
sobre els generadors aerosols; i la 2008/47/CE, de la Comissió, de 8 d’abril de 2008, que 
modifica, per adaptar-la al progrés tècnic, la Directiva 75/324/CEE, del Consell, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre els generadors aerosols, així 
com per a la seva adaptació al Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de 
substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE 
i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006; així com per la 
Directiva 2013/10/UE de la Comissió, de 19 de març de 2013, per la qual es modifica la 
Directiva 75/324/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres 
sobre els generadors aerosols, per tal d’adaptar les disposicions en matèria d’etiquetatge 
al Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, sobre 
classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

A la Directiva 75/324/CEE, del Consell, de 20 de maig de 1975, s’estableixen les 
normes relatives a la comercialització de generadors d’aerosols. Així mateix, s’harmonitzen 
els requisits de seguretat dels generadors d’aerosols, inclosos els requisits relatius a les 
capacitats nominals, el condicionament i altres perills relacionats amb la pressió i els 
requisits d’etiquetatge dels generadors d’aerosols que entren dins del seu àmbit d’aplicació 
i que es comercialitzen d’acord amb les disposicions de la Directiva esmentada.

El progrés tècnic i la innovació han permès en els últims anys el desenvolupament de 
generadors d’aerosols amb propulsors no inflamables innovadors, principalment amb 
gasos comprimits com el nitrogen, l’aire comprimit o el diòxid de carboni. No obstant això, 
la pressió actual màxima permissible dels generadors d’aerosols prevista per la 
Directiva 75/324/CEE, del Consell, de 20 de maig de 1975, limita el desenvolupament 
d’aquest tipus de generadors d’aerosols, ja que afecta negativament l’eficàcia de l’esprai 
d’aquests durant tota la seva vida útil.

Mitjançant la Directiva 2008/47/CE, de la Comissió, de 8 d’abril de 2008, es va 
incrementar la pressió màxima permissible dels generadors d’aerosols amb un propulsor 
no inflamable de 12 a 13,2 bars, que, en aquell moment, era el límit màxim de pressió que 
permetia garantir la seguretat. No obstant això, nous progressos tècnics i innovacions fan 
que sigui possible tornar a modificar el límit esmentat, sense que això afecti la seguretat 
d’aquests generadors d’aerosols. Per consegüent, es pot permetre un nou augment amb 
la finalitat de millorar el cabal i la qualitat de l’esprai d’aquests generadors d’aerosols 
comercialitzats, amb la qual cosa l’oferta a disposició dels consumidors s’amplia i és més 
eficaç.

L’increment de la pressió admissible dels generadors d’aerosols amb un propulsor no 
inflamable oferiria més possibilitats d’elecció als fabricants i, per tant, la possibilitat 
d’utilitzar aquests generadors d’aerosols per a més aplicacions. Per consegüent, permetria, 
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en la mesura que es pugui, passar a utilitzar gasos no inflamables en lloc d’inflamables, 
amb la qual cosa es milloraria l’eficàcia i el rendiment ecològic dels generadors d’aerosols 
i es garantirien al mateix temps els nivells actuals de seguretat que estableix el Reial 
decret 1381/2009, de 28 d’agost.

Per la seva banda, el Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 16 de desembre de 2008, té per objecte l’harmonització de la classificació i 
l’etiquetatge de substàncies i mescles a la Unió Europea. Encara que les disposicions en 
matèria d’etiquetatge del Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual es transposa la 
Directiva 75/324/CEE, del Consell, de 20 de maig de 1975, ja es van adaptar al Reglament 
esmentat mitjançant la transposició al nostre ordenament jurídic de la Directiva 2013/10/UE, 
de la Comissió, de 19 de març de 2013, feta a través del Reial decret 473/2014, de 13 de 
juny, pel qual es modifica el Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen 
els requisits per a la fabricació i comercialització dels generadors d’aerosols, es necessita 
una nova adaptació per tal de tenir en compte les modificacions posteriors previstes pel 
Reglament (UE) núm. 487/2013, de la Comissió, de 8 de maig de 2013, que modifica, als 
efectes de la seva adaptació al progrés científic i tècnic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008, 
del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasament de 
substàncies i mescles. Per consegüent, és convenient incrementar la claredat jurídica i la 
coherència amb els requisits en matèria d’etiquetatge del Reglament (CE) núm. 1272/2008, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, tot i que sense imposar 
cap nova obligació.

Les dues modificacions s’han fet a través de la Directiva (UE) 2016/2037, de la 
Comissió, de 21 de novembre de 2016, per la qual es modifica la Directiva 75/324/CEE, 
del Consell, de 20 de maig de 1975, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre els generadors aerosols, per tal d’adaptar les disposicions en matèria 
d’etiquetatge al Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies 
i mescles, i que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol a través d’aquest Reial 
decret, pel qual es modifica el Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen 
els requisits per a la fabricació i comercialització dels generadors d’aerosols.

En conseqüència, atès que l’increment de la pressió màxima permissible dels 
generadors d’aerosols amb propulsors no inflamables no donaria lloc a cap nova obligació 
per als fabricants, sinó que només es preveu una opció addicional en cas d’utilització de 
propulsors no inflamables, no és necessari preveure cap període transitori.

Durant la tramitació d’aquest Reial decret s’ha efectuat el tràmit d’audiència que preveu 
l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i s’han consultat les 
comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.

Aquesta disposició es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència per determinar les bases i la 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i del que disposa 
l’article 149.1.10a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva, en 
matèria de comerç exterior, sense perjudici de les competències de les comunitats 
autònomes en matèria d’indústria.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat, d’acord 
amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 6 d’octubre de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen 
els requisits per a la fabricació i comercialització dels generadors d’aerosols.

El Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen els requisits per a la 
fabricació i comercialització dels generadors d’aerosols, es modifica en els termes 
següents:
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U. Es modifica el punt 2 de l’apartat B), «Disposicions generals», de l’annex del Reial 
decret 1381/2009, de 28 d’agost, que queda redactat:

«2. Etiquetatge. Sense perjudici del que disposa el Reglament (CE) núm. 
1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre 
classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es 
modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el 
Reglament (CE) núm. 1907/2006, els generadors d’aerosols han de portar de 
manera visible, llegible i indeleble el següent:

a) Si l’aerosol està classificat com a “no inflamable” d’acord amb els criteris del 
punt 9 de l’apartat A, la paraula d’advertència “atenció” i la resta d’indicacions que 
han de figurar a les etiquetes dels aerosols de la categoria 3 que preveu la taula 
2.3.1 de l’annex I del Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 16 de desembre de 2008.

b) Si l’aerosol està classificat com a “inflamable” d’acord amb els criteris del 
punt 9 de l’apartat A, la paraula d’advertència “atenció” i la resta d’indicacions que 
han de figurar a les etiquetes dels aerosols de la categoria 2 que preveu la taula 
2.3.1 de l’annex I del Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 16 de desembre de 2008.

c) Si l’aerosol està classificat com a “extremadament inflamable” d’acord amb 
els criteris del punt 9 de l’apartat A, la paraula d’advertència “perill” i la resta 
d’indicacions que han de figurar a les etiquetes dels aerosols de la categoria 1 que 
preveu la taula 2.3.1 de l’annex I del Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008.

d) Quan el generador d’aerosols sigui un producte de consum, el consell de 
prudència P102 que preveu la part 1, taula 6.1, de l’annex IV del Reglament (CE) 
núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008.

e) Qualsevol precaució d’ús addicional que adverteixi els consumidors dels 
perills específics del producte; si el generador d’aerosols porta unes instruccions de 
maneig a part, hi han de constar també les precaucions d’ús esmentades.»

Dos. Es modifica el punt 1.2 de l’apartat C), «Disposicions especials relatives als 
generadors d’aerosols el recipient dels quals és de metall», de l’annex del Reial decret 
1381/2009, de 28 d’agost, que queda redactat:

«Condicionament:

A 50 ºC, la pressió del generador d’aerosols no ha de superar els valors indicats 
en el quadre següent, que depenen del contingut de gasos en el generador 
d’aerosols:

Contingut de gasos Pressió a 50 ºC

Un gas liquat o una mescla de gasos que tinguin un rang d’inflamabilitat 
amb l’aire a 20°C i una pressió de referència d’1,013 bars.

12 bars.

Un gas liquat o una mescla de gasos que no tinguin un rang d’inflamabilitat 
amb l’aire a 20°C i una pressió de referència d’1,013 bars.

13,2 bars.

Gasos comprimits o gasos dissolts a pressió que no tinguin un rang 
d’inflamabilitat amb l’aire a 20°C i una pressió de referència d’1,013 
bars.

15 bars.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta disposició es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència per determinar les bases i la 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i del que disposa l’article 
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149.1.10a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva, en matèria de 
comerç exterior, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes en 
matèria d’indústria i en matèria de consum.

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2016/2037 
de la Comissió, de 21 de novembre de 2016, pel qual s’estableixen els requisits per a la 
fabricació i comercialització dels generadors d’aerosols, per tal d’adaptar les disposicions 
en matèria d’etiquetatge al Reglament (CE) núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del 
Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el 12 de febrer de 2018.

Madrid, 6 d’octubre de 2017.

FELIPE R.

El ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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