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b) “Article de puericultura”: qualsevol producte
destinat a facilitar la son, la relaxació, la higiene,
l’alimentació dels nens o el seu alletament.»
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Dos. S’afegeixen a l’annex I –part 1, els punts 51 i
52 que figuren a continuació, amb les seves corresponents limitacions:

«Denominació de les substàncies, dels grups de substàncies o dels preparats

Limitacions

51. Els ftalats següents (o altres números CAS i EINECS No es poden utilitzar com a substàncies o constituents de
que englobin la substància):
preparats en concentracions superiors al 0,1% en massa
del material plastificat, a les joguines i articles de puericuldi(2-etilhexil)ftalat (DEHP)
tura.
CAS núm. 117-81-7
No es poden comercialitzar les joguines i articles de pueriEINECS núm. 204-211-0
cultura que continguin aquests ftalats en una concentració
dibutilftalat (DBP)
superior a l’esmentada abans.
CAS núm. 84-74-2
EINECS núm. 201-557-4
butilbenzilftalat (BBP)
CAS núm. 85-68-7
EINECS núm. 201-622-7
52. Els ftalats següents (o altres números CAS i EINECS No es poden utilitzar com a substàncies o constituents de
que englobin la substància):
preparats en concentracions superiors al 0,1% en massa
del material plastificat, a les joguines i articles de puericuldiisononilftalat (DINP)
tura que els nens es puguin ficar a la boca.
CAS núm. 28553-12-0 i 68515-48-0
No es poden comercialitzar les joguines i articles de pueriEINECS núm. 249-079-5, i 271-090-9
cultura que continguin aquests ftalats en una concentració
diisodecilftalat (DIDP)
superior a l’esmentada abans.»
CAS núm. 26761-40-0 i 68515-49-1
EINECS núm. 247-977-1, i 271-090-4
di-n-octilftalat (DNOP)
CAS núm. 117-84-0
EINECS núm. 204-214-7
Disposició transitòria única. Termini d’aplicació.
Les limitacions que estableix l’article únic d’aquest
Reial decret no s’apliquen fins al 16 de gener de 2007.
Disposició final primera. Modificació del Reial decret
1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés
d’avaluació per al registre, l’autorització i la comercialització de biocides.
El primer paràgraf de la disposició addicional única
del Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es
regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i
la comercialització de biocides, queda redactat en els termes següents:
«Els plaguicides d’ús ambiental i els d’ús en la
indústria alimentària, els d’ús en higiene personal i
els desinfectants d’ambients clínics i quirúrgics i els
d’ús ramader adscrits als registres que preveuen el
Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, i el Reial
decret 443/1994, d’11 de març, s’han de seguir inscribint en els seus respectius registres de la Direcció
General de Salut Pública i de la Direcció General de
Farmàcia i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum, i de la Direcció General de Ramaderia
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
durant el període transitori que estableix la disposició transitòria primera d’aquest Reial decret. Així
mateix, per a aquests productes, durant el període
transitori i mentre no s’aprovi una disposició
expressa que reguli aquesta matèria, continua sent
aplicable l’Ordre de 24 de febrer de 1993, per la qual
es normalitzen la inscripció i el funcionament del
Registre d’establiments i serveis plaguicides.»
Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió
Europea.
Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret
espanyol la Directiva 2005/84/CE del Parlament Europeu i

del Consell, de 14 de desembre de 2005, per la qual es
modifica per vint-i-dosena vegada la Directiva 76/769/CEE
del Consell 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 (ftalats a les joguines i
articles de puericultura).
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 29 de setembre de 2006.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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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. («BOE» 234, de 30-9-2006.)

El Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils, va adaptar la
normativa interna 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 les 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.
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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, que va adaptar al progrés tècnic els annexos I i II de la Directiva 96/74/CE, fet pel qual
va ser necessari portar a terme l’obligada harmonització de la normativa interna, feta per mitjà del Reial
decret 1748/1998, de 31 de juliol, que va modificar els
annexos I i II del Reial decret 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 jurídic intern es va portar a
terme per mitjà del Reial decret 2322/2004, de 17 de
desembre, pel que 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.
Recentment s’ha aprovat la Directiva 2006/3/CE de la
Comissió, de 9 de gener de 2006, per la qual es modifiquen, per 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 d’afegir l’elastomultièster a la llista de fibres que figura als
seus annexos I i II.
Aquesta circumstància fa necessari que s’adoptin les
disposicions oportunes, en relació amb les denominacions dels productes tèxtils, per incorporar aquesta última
directiva i garantir la protecció dels interessos del consumidor, per la qual cosa, mitjançant aquesta disposició,
s’afegeix l’elastomultièster als annexos I i II del Reial
decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de
composició dels productes tèxtils.
En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha donat audiència a les associacions de consumidors i usuaris i als
sectors afectats, i han estat escoltades les comunitats
autònomes.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i
Consum i d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia 29 de setembre de 2006,
DISPOSO:
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U. A l’annex I s’afegeix la línia 45, amb la redacció
següent:
«Denominació

Descripció de la ﬁbra

45. Elastomultièster Fibra formada per la interacció
de dues o més macromolècules lineals químicament
diferents en dues o més
fases diferents (cap de les
quals és superior al 85% en
massa) que continguin grups
èster com a unitat funcional
dominant (85% com a mínim)
i que, després d’un tractament adequat, quan s’estira
fins a una vegada i mitja la
seva longitud original i es
deixa anar, recobra de
manera ràpida i substancial
la seva longitud inicial.»
Dos. A l’annex II s’afegeix la línia 45, amb la redacció
següent:
«Número de ﬁbra

45

Fibra

Percentatge

Elastomultièster.

1,50.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió
Europea.
Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret
espanyol la Directiva 2006/3/CE de la Comissió, de 9 de
gener de 2006, per la qual es modifiquen, per 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.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 29 de setembre de 2006.

Article únic. Modificació del Reial decret 928/1987, de 5
de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.
Es modifica el Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils, en
els termes següents:

JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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