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República de Moldàvia
Declaració:
«De conformitat amb el paràgraf 2 de l’article 18
del Conveni, la República de Moldàvia accepta els dos
mitjans de solució de controvèrsies que s’esmenten en
aquest paràgraf com a obligatori respecte de qualsevol
part que accepti aquesta obligació.
De conformitat amb el paràgraf 4 de l’article 25 del
Conveni, qualsevol esmena a l’annex A, B o C entra en
vigor per a la República de Moldàvia únicament en el
moment del dipòsit del seu instrument de ratificació,
acceptació o aprovació respecte a la dita esmena.»
El present Conveni va entrar en vigor de forma general
el 17 de maig de 2004 i per a Espanya entra en vigor
el 26 d’agost de 2004, de conformitat amb el que estableix el seu article 26.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 7 de juny de 2004.—El secretari general tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Ignacio
Matellanes Martínez.

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
I DE COOPERACIÓ
11654 CORRECCIÓ d’errada a l’aplicació provisional

del Conveni entre el Regne d’Espanya i el
Principat d’Andorra en matèria educativa, fet
a Madrid el 22 de desembre de 2003.
(«BOE» 151, de 23-6-2004.)

Havent observat una errada en la publicació de l’aplicació provisional del Conveni entre el Regne d’Espanya
i el Principat d’Andorra en matèria educativa, inserida
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 132, d’1 de
juny de 2004, i en el suplement en català número 13,
de 16 de juny de 2004, es procedeix a fer-ne la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 2314, annex II, a continuació de:

«Educació primària
A l’àrea de “Formació andorrana”, que inclou llengua
catalana i medi d’Andorra, s’hi dediquen quatre hores
setmanals.»
s’hi ha d’incloure:

«Educació secundària obligatòria
A l’àrea de “Formació andorrana”, que inclou les disciplines de llengua catalana i d’història, geografia i institucions d’Andorra, s’hi dediquen cinc hores setmanals
en el curs primer i quatre hores setmanals en els restants
cursos d’aquesta etapa.»
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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
11719 ORDRE PRE/1954/2004, de 22 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
l’ús de certes substàncies i preparats perillosos (nonilfenol, etoxilats de nonilfenol i
ciment). («BOE» 152, de 24-6-2004.)

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 perillosos
i es va dictar sobre la base de la normativa de la Unió
Europea que regula aquesta matèria. Aquesta normativa
la constitueixen la Directiva 76/769/CEE del Consell,
de 27 de juliol de 1976, 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 posteriors modificacions i adaptacions al progrés
tècnic.
El Reial decret esmentat ha experimentat nombroses
modificacions a l’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 humana i del medi ambient.
Recentment s’ha publicat la Directiva 2003/53/CE
del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny
de 2003, que modifica per vint-i-sisena vegada la Directiva 76/769/CE del Consell, respecte a la limitació de
la comercialització i l’ús de determinades substàncies
i preparats perillosos (nonilfenol, etoxilats de nonilfenol
i ciment).
El nonilfenol (NP) és una substància molt tòxica per
als organismes aquàtics i pot causar efectes adversos
a llarg termini al medi ambient aquàtic. Així mateix s’ha
demostrat el seu efecte com a disruptor endocrí. Els
etoxilats de nonilfenol (NPE) no són tòxics com a tals,
però com a resultat del seu ús apareixen en els desguassos on s’hidrolitzen per alliberar nonilfenol, que es
converteix així en un contaminant del medi ambient.
Com a resultat de l’avaluació de riscos, efectuada a nivell
comunitari, se’n limita la comercialització i els usos amb
la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient.
El ciment i els preparats de ciment que contenen
crom hexavalent (Cr, VI) poden causar reaccions aèrgiques en determinades circumstàncies. L’annex V del
Reglament de classificació, envasament i etiquetatge de
preparats perillosos aprovat pel Reial decret 255/2003,
de 28 de febrer, ja en va regular l’etiquetatge. D’acord
amb el que s’ha exposat, amb la finalitat de protegir
la salut humana es limita el contingut de crom (VI) en
el ciment i en preparats del ciment a dos ppm (parts
per milió p/p) en el cas d’activitats manuals en què hi
hagi risc de contacte amb la pell.
Aquesta Ordre, que es dicta en ús de les facultats
atribuïdes a la disposició final segona del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre
ordenament jurídic la Directiva 2003/53/CE esmentada.
Per elaborar l’Ordre s’han consultat els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria,
Turisme i Comerç, de Sanitat i Consum i de Medi
Ambient, disposo:
Primer. Modificació de l’annex I del Reial decret
1406/1989.—S’afegeixen 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 certes
substàncies i preparats perillosos, els punts 46 (nonil-
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fenol i etoxilats de nonilfenol) i 47 (ciment), que figuren
a l’annex d’aquesta Ordre amb les limitacions corresponents.
Segon. Mètode d’assaig.—El mètode de prova harmonitzat per a l’aplicació del punt 47 (ciment) de l’annex
d’aquesta Ordre s’ha de determinar d’acord amb la disposició comunitària corresponent.
Tercer. Validesa d’autoritzacions existents fins a la
seva extinció.—El que estableix aquesta Ordre no afecta
la validesa de les autoritzacions existents dels productes
fitosanitaris o dels biocides que continguin etoxilats de
nonilfenol (NPE) com a coadjuvant, que hagin estat concedides abans de l’entrada en vigor de la present Ordre,
i conserven la validesa fins que s’extingeixin les autoritzacions esmentades.
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Quart. Pròrroga de comercialització.—Les substàncies i els preparats inclosos a l’annex d’aquesta Ordre
es poden seguir comercialitzant i utilitzant, d’acord amb
la normativa vigent abans de la seva entrada en vigor,
fins al 17 de gener de 2005.
Cinquè. Entrada en vigor.—Aquesta Ordre entra en
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 22 de juny de 2004.
FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
Excm. Sr. Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i Excmes. Sres. Ministres de Sanitat i Consum i de Medi
Ambient.

ANNEX
Denominació de la substàncies dels grups
de substàncies o dels preparats

Núm 46.
1. Nonilfenol C6 H4 (OH) C9 H19.
2. Etoxilats de nonilfenol (C2 H4 O)n C15 H24 O.

Limitacions

No es poden posar al mercat o utilitzar com a substàncies
o constituents de preparats en concentracions iguals o
superiors al 0,1% en massa per als usos següents:
1. Neteja industrial i institucional, excepte:
En sistemes controlats i tancats de neteja en sec en què
el líquid de neteja es recicla o s’incinera.
En sistemes de neteja amb tractament especial en què
el líquid de neteja es recicla o s’incinera.
2. Neteja domèstica.
3. Tractament dels tèxtils i del cuir, excepte:
El tractament sense descàrrega en les aigües residuals.
Els sistemes amb un tractament especial en què l’aigua
se sotmet a un tractament previ per eliminar completament la fracció orgànica abans del tractament biològic
de les aigües residuals (desgreixament de pells ovines).
4. Emulsionant en la ramaderia per rentar mugrons per
immersió.
5. Metaúrgia, excepte els usos en sistemes controlats i
tancats en què el líquid de neteja es recicla o s’incinera.
6. Fabricació de pasta de paper i del paper.
7. Productes cosmètics.
8. Altres productes per a la higiene personal, excepte els
espermicides.
9. Com a coadjuvants en biocides i productes fitosanitaris.

Núm. 47.
Ciment.

1. El ciment i els preparats que contenen ciment no es poden
usar o posar al mercat si, una vegada hidratats, el contingut de crom (VI) soluble és superior al 0,0002% del
pes sec de ciment (equivalent a 2 parts per milió).
2. Quan s’utilitzin agents reductors i sense perjudici de l’aplicació de la normativa sobre classificació, envasament
i etiquetatge de substàncies i preparats perillosos, l’envàs
del ciment o dels preparats que contenen ciment ha d’anar marcat de forma llegible i indeleble amb informació
sobre la data d’envasament, així com sobre les condicions
d’emmagatzematge i el temps d’emmagatzematge adequat per mantenir l’activitat de l’agent reductor i el contingut de crom (VI) soluble per sota del límit que indica
l’apartat 1 d’aquest punt.
3. A títol d’excepció els apartats 1) i 2) d’aquest punt no
s’apliquen a la posada al mercat i a l’ús en processos
controlats, tancats i totalment automatitzats en els quals
el ciment i els preparats que contenen ciment només
siguin manejats per màquines i en els quals no hi hagi
cap possibilitat de contacte amb la pell.

