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 15577 ORDRE PRE/2744/2006, de 5 de setembre, per 
la qual es modifica l’annex I del Reial decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’im-
posen limitacions a la comercialització i a l’ús 
de determinades substàncies i preparats peri-
llosos (hidrocarburs aromàtics policíclics en 
olis diluents i en pneumàtics). («BOE» 214, 
de 7-9-2006.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va esta-
blir una sèrie de limitacions a la comercialització i a l’ús de 
determinades substàncies i preparats perillosos. Es va 
dictar sobre la base de la normativa de la Unió Europea 
que regula aquesta matèria, que la constitueix fonamen-
talment 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 mem-
bres que limiten la comercialització i l’ús de determinades 
substàncies i preparats perillosos, i les seves modificaci-
ons i adaptacions posteriors al progrés tècnic.

El Reial decret esmentat ha experimentat nombroses 
modificacions a l’annex I, com a conseqüència de l’evolu-
ció 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 2005/69/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 
2005, per la qual es modifica per vint-i-setena vegada la 
Directiva 76/769/CEE del Consell relativa a l’aproximació 
de les disposicions legals, reglamentàries i administrati-
ves dels estats membres que limiten la comercialització i 
l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos 
(hidrocarburs aromàtics policíclics en olis diluents i en 
pneumàtics).

En la fabricació dels pneumàtics s’utilitzen olis dilu-
ents que poden contenir hidrocarburs aromàtics policí-
clics (HAP), els quals s’incorporen als pneumàtics. Com a 

conseqüència del seu ús, aquests alliberen HAP en el 
medi ambient. Els HAP, entre els quals hi ha el benzo(a)pirè, 
s’han classificat com a substàncies carcinogèniques, 
mutagèniques i tòxiques per a la reproducció (substàn-
cies C/M/R). Per tant, i amb la finalitat d’aconseguir un 
elevat nivell de protecció de la salut humana i del medi 
ambient, així com per contribuir a la reducció de les emis-
sions anuals totals d’HAP, tal com estableix el Protocol de 
1998 del Conveni de 1979 sobre la contaminació atmosfè-
rica transfronterera a gran distància provocada per conta-
minants orgànics persistents, s’ha fet necessari restringir 
la comercialització i l’ús d’olis diluents amb un contingut 
elevat en HAP i de les barreges utilitzades com a olis dilu-
ents en la fabricació de pneumàtics. Aquestes mesures 
són objecte de la Directiva 2005/69/CE abans esmentada.

Mitjançant aquesta disposició s’incorpora a l’ordena-
ment jurídic intern la Directiva 2005/69/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2005.

En la seva tramitació s’han escoltat els sectors afec-
tats.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa la 
disposició final segona del Reial decret 1406/1989, de 10 
de novembre.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i 
Consum, d’Indústria, Turisme i Comerç, i de Medi Ambi-
ent, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de 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 determina-
des substàncies i preparats perillosos.

S’afegeix 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 determinades substàncies i 
preparats perillosos, el punt 50 (hidrocarburs aromàtics 
policíclics, HAP) que figura a continuació, amb les seves 
corresponents limitacions: 

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

  

50. Hidrocarburs aromàtics poli-
cíclics (HAP):

1. Benzo(a)pirè (BaP)
Núm. CAS 50-32-8.

2. Benzo(e)pirè (BeP)
Núm. CAS 192-97-2.

3. Benzo(a)antracè (BaA)
Núm. CAS 56-55-3.

4. Crisè (CHR)
Núm. CAS 218-01-9.

5. Benzo(b)fluorantè (BbFA)
Núm. CAS 205-99-2.

6. Benzo(j)fluorantè (BjFA)
Núm. Cas 205-82-3.

7. Benzo(k)fluorantè (BkFA)
Núm. CAS 207-08-9.

8. Dibenzo(a, h)antracè (DBAhA)
Núm. CAS 53-70-3.

(1) Els olis diluents no es poden comercialitzar ni fer servir per a la fabricació de  
pneumàtics o parts de pneumàtics si contenen:

–més d’1 mg/kg de BaP, o
–més de10 mg/kg de la suma de tots els HAP inclosos a la llista.

Es considera que es respecten aquests límits si l’extracte d’aromàtics policíclics 
(PCA) és inferior al 3% de massa, mesurat d’acord amb la norma de l’Institut del 
Petroli IP346:1998 (Determinació de PCA en olis lubricants de base no utilitzats i 
fraccions de petroli sense asfaltè–mètode de l’índex de refracció de l’extracció 
del dimetil sulfòxid), sempre que l’observança dels valors límit de BaP i dels 
HAP inclosos a la llista, així com la correlació dels valors mesurats amb l’ex-
tracte de PCA siguin objecte de control per part del fabricant o de l’importador 
cada sis mesos o després d’introduir-se un canvi operatiu de primer ordre, 
optant-se per la data més primerenca.

(2) A més, no es poden comercialitzar els pneumàtics ni les bandes de rodament 
per al recautxutat fabricades amb posterioritat a l’1 de gener de 2010 que con-
tinguin olis diluents per damunt dels límits indicats en el punt 1.
Es considera que es respecten els límits si els compostos de cautxú vulcanitzat 
no superen el límit del 0,35% de protons de concavitat (Bay protons), mesurat i 
calculat mitjançant el mètode ISO 21461 (cautxú vulcanitzat-determinació de 
l’aromaticitat dels olis en els compostos de cautxú vulcanitzat).

(3) A mode d’excepció, el punt 2 no és aplicable als pneumàtics recautxutats amb 
una banda de rodament que no contingui olis diluents en una quantitat superior 
als límits indicats al punt 1.
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 Disposició transitòria única. Termini d’aplicació.

Les limitacions establertes a l’article únic no s’apli-
quen fins a l’1 de gener de 2010.

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

Mitjançant aquesta Ordre es transposa al dret espa-
nyol la Directiva 2005/69/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, per la qual es modifica per vint-i-setena vegada la 
Directiva 76/769/CEE del Consell relativa a l’aproximació 
de les disposicions legals, reglamentàries i administrati-

ves dels estats membres que limiten la comercialització 
i l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos 
(hidrocarburs aromàtics policíclics en olis diluents i en 
pneumàtics).

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de setembre de 2006.–La vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz. 


