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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
12895 ORDRE PRE/1624/2002, de 25 de juny, 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 certes substàncies i preparats perillosos. («BOE» 155, de 29-6-2002.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va
suposar una sèrie de limitacions a la comercialització
i a l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos
i va ser dictat partint de la normativa de la Unió Europea
que regula aquesta matèria, constituïda per la Directiva
del Consell 76/769/CEE, 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 les seves modificacions posteriors.
Aquest Reial decret ha sofert diverses modificacions
al seu annex I, com a conseqüència de l’evolució de
la normativa comunitària en la matèria i de la necessitat
d’incrementar els nivells de protecció de la salut. Una
d’aquestes, mitjançant l’Ordre de 6 de juliol de 2000,
que a la part 2 del seu annex recollia la llista de substàncies carcinògenes (categories 1 i 2), mutàgenes (categoria 2) i tòxiques per a la reproducció (categories
1 i 2) i actualitzava els punts 24, 25, 26, 27, 28 i 29
recollits en l’Ordre de 15 de desembre de 1998. L’última
modificació la du a terme l’Ordre de 7 de desembre
de 2001, que va incorporar al nostre ordenament jurídic
la Directiva 1999/77/CE de la Comissió, de 26 de juliol,
per la qual s’adapta al progrés tècnic per sisena vegada
l’annex I de la Directiva 76/769/CEE del Consell.
La Directiva 2001/41/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 19 de juny de 2001, modifica per vint-i-unena
vegada la Directiva 76/769/CEE, que limita la comercialització i l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos. Aquesta Directiva recull una sèrie de substàncies
classificades com a carcinògenes, mutàgenes i tòxiques
per a la reproducció, que s’han inclòs a l’annex I de la
Directiva 67/548/CEE en la seva vint-i-tresena adaptació
al progrés tècnic.
Aquesta Ordre, que es dicta en ús de les facultats
atribuïdes en la disposició final segona del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre
dret intern la Directiva 2001/41/CE, fet que implica,

1987

al seu torn, la modificació parcial de l’annex I del Reial
decret esmentat, segons la redacció de l’Ordre de 15
de desembre de 1998, a la part 2.
Per elaborar aquesta disposició han estat consultats
els sectors afectats. En virtut d’això, a proposta de les
ministres de Sanitat i Consum i de Ciència i Tecnologia,
disposo:
Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre.
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 substàncies i preparats
perillosos de la manera següent:
1) En el «Pròleg» a la part 2 s’hi afegeix la nota R
següent:
«Nota R
No cal aplicar la classificació com a carcinogen
a les fibres amb un diàmetre mitjà geomètric ponderat per la longitud menys dos errors estàndard
que sigui superior a 6 xm.»
2) S’incorporen a la part 2 de l’annex I del Reial
decret 1406/1998 les modificacions de les llistes de
substàncies que figuren a l’annex a aquesta Ordre.
Disposició transitòria única. Termini d’aplicació.
Les substàncies de les llistes que figuren a l’annex
a aquesta Ordre es poden continuar comercialitzant i
utilitzant com fins ara, fins al 18 de gener de 2003.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 25 de juny de 2002.
LUCAS GIMÉNEZ
Excmes. Sres. Ministres de Sanitat i Consum i de Ciència
i Tecnologia.

ANNEX
PART 2
Llista B: Substàncies carcinògenes. Categoria 2
S’incorporen a aquesta llista les substàncies següents:
Nom de la substància

Número de classificació

4-cloranilina .................................................................. 612-137-00-9
Fibres ceràmiques refractàries; fibres per a usos especials,
excepte les fibres vítries artificials (silicat) amb orientació
aleatòria amb un contingut ponderat d’òxid alcalí i òxid de
terra alcalina (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) que sigui
inferior o igual al 18 per 100 ......................................... 650-017-00-8

Número CE

Número CAS

203-401-0

106-47-8

Notes
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Llista F. Substàncies tòxiques per a la reproducció: Categoria 2
S’incorpora a aquesta llista la substància següent:
Nom de la substància

Número de classificació

6-(2-cloroeti)-6(2-metoxietoxi)-2, 5, 7, 10-tetraoxa-6-silaundecà;
etacelasil ................................................................... 014-014-00-X

Número CE

Número CAS

253-704-7

37894-46-5

Notes

MINISTERI DE L’INTERIOR
CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre INT/1272/2002, de 22 de maig, per la qual es modifica parcialment
l’Ordre de 4 de desembre de 2000, per la qual es desplega el capítol III del títol II del Reglament general
de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig.
Patida una errada per omissió en la inserció de l’Ordre INT/1272/2002, de 22 de maig, per la qual es modifica
parcialment l’Ordre de 4 de desembre de 2000, per la qual es desplega el capítol III del títol II del Reglament
general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, publicada en el Suplement en llengua
catalana número 13, de data 1 de juliol de 2002, es transcriu la part omesa a continuació:
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