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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2986 ORDRE PRE/374/2008, de 31 de gener, 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 determinades substàncies i preparats perillosos 
(sulfonats de perfluorooctà-PFOS).

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. Es va aprovar 
d’acord amb la normativa de la Unió Europea que regula aquesta matèria, fonamentalment 
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 pel conjunt de 
les seves posteriors modificacions i adaptacions al progrés tècnic.

El Reial decret esmentat ha experimentat nombroses modificacions en el seu annex I, 
com a conseqüència de l’evolució de la normativa comunitària en la matèria i de la 
necessitat d’augmentar els nivells de protecció de la salut humana i del medi ambient.

Recentment s’ha publicat la Directiva 2006/122/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de desembre de 2006, per la qual es modifica per trentena 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 (sulfonats de perfluorooctà).

Els sulfonats de perfluorooctà (PFOS) són substàncies que es comercialitzen en forma 
de sals, derivats i polímers, utilitzats per proporcionar resistència al greix, a l’oli i a l’aigua 
en diversos materials.

Els estudis d’avaluació de risc efectuats en l’àmbit comunitari han demostrat la seva 
perillositat, pel fet de ser aquests compostos molt persistents, bioacumulables i tòxics per 
als mamífers i, en conseqüència, amb la finalitat de garantir un elevat nivell de protecció 
de la salut i del medi ambient, se n’ha acordat la limitació en l’àmbit comunitari, amb 
algunes excepcions a causa del fet que aquests usos són molt reduïts i per la manca de 
productes alternatius, com és el cas dels processos de cromat, de fotografia, de fotolitografia, 
espumes antiincendis i de fluids hidràulics per a l’aviació.

Mitjançant aquesta disposició s’incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 
2006/122/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006.

En la seva tramitació han estat escoltats els sectors afectats.
Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que estableixen els articles 149.1.16a i 23a de la 

Constitució, i l’article 40.5 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, així com 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 Ambient, 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 determinades 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 53 (sulfonats de perfluorooctà-PFOS), que figura a l’annex amb les 
seves corresponents limitacions.

Disposició transitòria única. Termini d’aplicació.

Les limitacions establertes en aquesta Ordre no s’aplicaran fins al 27 de juny  
de 2008.
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Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre es transposa al dret espanyol la Directiva 2006/122/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, per la qual es modifica per 
trentena 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 (sulfonats de 
perfluorooctà).

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de gener de 2008.–La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la 
Presidència, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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ANNEX

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 determinades substàncies i preparats perillosos

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

  
53.
Sulfonats de perfluorooctà (PFOS).
C8F17SO2X
[X = OH, sal metàl·lica (O–M+), halogenur, amida i altres derivats, 

inclosos els polímers].

1)  No es pot comercialitzar o utilitzar com a substància o component de 
preparats en concentracions iguals o superiors al 0,005% en massa.

2)  No es pot comercialitzar en articles o productes semiacabats o en parts 
d’aquests, si la concentració de PFOS és igual o superior al 0,1% en 
massa calculada amb referència a la massa de les parts diferenciades 
amb caràcter estructural o microestructural que continguin PFOS o, 
per als tèxtils o altre material de revestiment, si la quantitat de PFOS 
és igual o superior a 1 µg/m2 del material de revestiment.

3)  No obstant això, els punts 1 i 2 no s’apliquen als següents articles, ni a les 
substàncies ni preparats necessaris per fabricar-los:

a)  Les resines fotosensibles o els recobriments antireflectants per a 
processos fotolitogràfics.

b)  Els recobriments aplicats en fotografia a les pel·lícules, el paper o les 
planxes per a impressió.

c)  Els tractaments antibaf per al cromat no decoratiu endurit (VI) i els agents 
humectants per a la seva utilització en sistemes controlats de galvanització 
quan la quantitat de PFOS emesa en el medi ambient sigui la mínima 
possible mitjançant la plena aplicació de les millors tècniques disponibles 
pertinents desenvolupades en el marc de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació.

d) Els fluids hidràulics per a l’aviació.

4)  No obstant el que disposa el punt 1, l’espuma antiincendis comercialitzada 
abans de 27 de desembre de 2006 pot ser utilitzada fins al 27 de juny  
de 2011.

5)  Els punts 1 i 2 s’apliquen sense perjudici del que disposa el Reglament 
(CE) núm. 648/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març 
de 2004, sobre detergents.

6)  Com a molt tard el 27 de desembre de 2008 el Ministeri de Medi Ambient 
ha d’establir i comunicar a la Comissió un inventari en què figurin:

a)  Els processos que s’acullen a l’excepció prevista al punt 3.c) i les quantitats 
de PFOS utilitzades i emeses en el curs d’aquestes.

b) Les existències actuals d’espuma antiincendis que continguin PFOS.
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