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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
6798 Reial decret 473/2014, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen els requisits per a la fabricació 
i comercialització dels generadors d’aerosols.

El Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen els requisits per a la 
fabricació i comercialització dels generadors d’aerosols, incorpora en un únic text 
reglamentari les disposicions relatives als generadors d’aerosols, incloent-hi les previsions 
de la Directiva 75/324/CEE del Consell, de 20 de maig de 1975, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels estats membres sobre els generadors d’aerosols, segons queda 
modificada per adaptar-la al progrés tècnic per les directives 94/1/CE i 2008/47/CE.

La Directiva 75/324/CEE del Consell, de 20 de maig de 1975, recull una classificació 
dels aerosols com a «no inflamables», «inflamables», o «extremadament inflamables», 
segons els criteris de classificació que preveu l’annex. Quan un generador d’aerosols 
està classificat com a «inflamable» o «extremadament inflamable», ha de portar el símbol 
de la flama i les frases de seguretat S2 i S16 que estableix la Directiva 67/548/CEE del 
Consell, de 27 de juny de 1967, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, 
reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de 
les substàncies perilloses.

Mitjançant el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament i del Consell, de 16 de 
desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles 
i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica 
el Reglament (CE) núm. 1907/2006, s’harmonitzen la classificació i l’etiquetatge de 
substàncies i mescles a la Unió. Aquest Reglament incorpora a la Unió els criteris de 
classificació i etiquetatge de substàncies i mescles propis del Sistema Globalment 
Harmonitzat de classificació i etiquetatge de productes químics, que s’ha adoptat a escala 
internacional en el marc de les Nacions Unides.

Amb posterioritat ha estat aprovada la Directiva 2013/10/UE de la Comissió, de 19 de 
març de 2013, per la qual es modifica la Directiva 75/324/CEE, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels estats membres sobre els generadors d’aerosols, amb la finalitat 
d’adaptar les seves disposicions en matèria d’etiquetatge al Reglament (CE) núm. 
1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i 
envasament de substàncies i mescles.

A l’hora d’elaborar aquest Reial decret, mitjançant el qual s’incorpora al dret espanyol 
l’esmentada Directiva 2013/10/UE de la Comissió, a més s’ha tingut en compte el que 
disposa l’article 5 del Reial decret 1801/2008, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen 
normes relatives a les quantitats nominals per a productes envasats i al control del seu 
contingut efectiu.

Tal com estableix l’article 62 del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament i del 
Consell, de 16 de desembre de 2008, el que disposen els títols II, III i IV és aplicable per a 
les mescles a partir de l’1 de juny de 2015. Tenint això en compte i a fi d’evitar càrregues 
innecessàries a les empreses, el Reial decret conté una disposició transitòria sobre 
l’exigibilitat dels nous requisits, sobre l’etiquetatge voluntari abans d’aquesta data i 
finalment sobre el nou etiquetatge dels generadors d’aerosols comercialitzats abans de l’1 
de juny de 2015 que continguin mescles i s’hagin etiquetat d’acord amb les disposicions 
aplicables abans d’aquesta data.

Durant la tramitació d’aquest Reial decret s’ha efectuat el tràmit d’audiència que 
preveu l’article 24.1.c) de la Llei 501997, de 27 de novembre, del Govern, han estat 
consultades les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats i 
s’ha obtingut l’informe preceptiu del Consell de Coordinació de Seguretat Industrial 
segons estableix l’article 18.4.c) de La Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria.
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Aquesta disposició es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència per determinar les bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i del que disposa l’article 
149.1.10a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva, en matèria 
de comerç exterior, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes en 
matèria d’indústria.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 
de juny de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual 
s’estableixen els requisits per a la fabricació i comercialització dels generadors 
d’aerosols.

El Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost, pel qual s’estableixen els requisits per a la 
fabricació i comercialització dels generadors d’aerosols, es modifica en els termes 
següents:

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

«1. Sense perjudici del que disposa el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’octubre de 2008, sobre classificació, 
etiquetatge i envasament de substàncies i mescles i pel qual es modifiquen i 
deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) 
núm. 1907/2006, els generadors d’aerosols o l’etiqueta que portin adjunta, quan les 
dimensions reduïdes del seu envàs no permetin portar consignades indicacions 
(envasos amb capacitat igual o inferior a 150 mil·lilitres), han de portar de manera 
visible, llegible i indeleble les indicacions següents:

a) El nom i l’adreça o la marca registrada del responsable de la 
comercialització del generador d’aerosol.

b) El símbol de conformitat amb el present Reial decret, és a dir, el signe “3” 
(èpsilon invertida).

c) Indicacions xifrades que permetin identificar el lot de producció.
d) Les dades a què es refereix l’apartat B.2 de l’annex.
e) El contingut en volum.»

Dos. A l’apartat A) de l’annex s’afegeixen els paràgrafs 7 bis i 7 ter amb la redacció 
següent:

«7 bis. Substància.–S’entén per “substància”: un element químic i els seus 
compostos naturals o els obtinguts per algun procés industrial, inclosos els additius 
necessaris per conservar-ne l’estabilitat i les impureses que inevitablement 
produeixi el procediment, a exclusió de tots els dissolvents que es puguin separar 
sense afectar l’estabilitat de la substància ni modificar-ne la composició (segons la 
definició que recull l’article 2.7 del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament i 
del Consell, de 16 de desembre de 2008).

7 ter. Mescla.–S’entén per “mescla”: una mescla o solució composta per dues 
substàncies o més (segons la definició que recull l’article 2.8 del Reglament (CE) 
núm. 1272/2008 del Parlament i del Consell, de 16 de desembre de 2008).»
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Tres. Es modifica l’apartat B) de l’annex, que queda redactat de la manera següent:

«B) Disposicions generals.

Sense perjudici de disposicions específiques de l’annex relatives als requisits 
sobre el perill d’inflamabilitat i pressió, la persona responsable de la comercialització 
de generadors d’aerosols està obligada a analitzar els perills per identificar els que 
siguin aplicables als seus productes. Quan sigui procedent, aquesta anàlisi ha 
d’incloure un examen dels riscos resultants de la inhalació de la polvorització 
emesa pel generador d’aerosol en condicions normals o raonablement previsibles 
d’ús, tenint en compte la distribució de la mida de les gotes en combinació amb les 
propietats físiques i químiques dels continguts. Llavors l’ha de dissenyar, fabricar i 
sotmetre a prova i, si s’escau, redactar declaracions especials relatives al seu ús, 
tenint en compte l’anàlisi que hagi realitzat.

1. Fabricació i equip.

a) El generador d’aerosol condicionat s’ha d’ajustar, en condicions normals 
d’ús i emmagatzematge, a les disposicions del present annex.

b) La vàlvula, en condicions normals d’emmagatzematge i de transport, ha de 
permetre el tancament pràcticament hermètic del generador d’aerosol i ha d’estar 
protegida contra tota obertura involuntària i contra tota possibilitat de deteriorament, 
per exemple mitjançant una càpsula de protecció.

c) La resistència mecànica del generador d’aerosol no s’ha de poder veure 
afectada per l’acció de les substàncies que contingui el recipient, fins i tot durant un 
període prolongat d’emmagatzematge.

2. Etiquetatge.–Sense perjudici del que disposa el Reglament (CE) núm. 
1272/2008 del Parlament i del Consell, de 16 de desembre de 2008, els generadors 
d’aerosols han de portar de manera visible, llegible i indeleble les mencions 
següents:

a) Sigui quin sigui el contingut:

1r El codi de la indicació de perill H229: “Envàs a pressió. Pot rebentar si 
s’escalfa”,

2n Els consells de prudència P210 i P251 que preveu la part 1, taula 6.2, de 
l’annex IV del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament i del Consell, de 16 
de desembre de 2008.

3r Els consells de prudència P410 i P412 que preveu la part 1, taula 6.4, de 
l’annex IV del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament i del Consell, de 16 
de desembre de 2008.

4t El consell de prudència P102 que preveu la part 1, taula 6.1 de l’annex IV 
del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament i del Consell, de 16 de 
desembre de 2008, quan el generador d’aerosol sigui un producte de consum, i

5è Qualsevol precaució d’ús addicional que adverteixi els consumidors dels 
perills específics del producte; si el generador d’aerosol porta unes instruccions de 
maneig a part, hi han de constar també les precaucions d’ús esmentades.

b) Si l’aerosol està classificat com a “no inflamable” d’acord amb els criteris de 
l’apartat A.9 de l’annex, la paraula d’advertència “atenció”.

c) Si l’aerosol està classificat com a “inflamable” d’acord amb els criteris de 
l’apartat A.9 de l’annex, la paraula d’advertència “atenció” i la resta d’indicacions 
que han de figurar a les etiquetes dels “Aerosols inflamables de la categoria 2” a 
què fa referència la taula 2.3.2 de l’annex I del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del 
Parlament i del Consell, de 16 de desembre de 2008.
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d) Si l’aerosol està classificat com a “extremadament inflamable” d’acord amb 
els criteris de l’apartat A.9 de l’annex, la paraula d’advertència “perill” i la resta 
d’indicacions que han de figurar en les etiquetes dels “Aerosols inflamables de la 
categoria 1” que preveu la taula 2.3.2 de l’annex I del Reglament (CE) núm. 
1272/2008 del Parlament i del Consell, de 16 de desembre de 2008.

3. Volum de la fase líquida.– A 50ºC, el volum de la fase líquida del generador 
d’aerosol condicionat no ha de sobrepassar el 90% de la capacitat neta.»

Disposició transitòria única. Terminis d’exigibilitat dels nous requisits i condicions en 
el cas dels generadors d’aerosols que continguin mescles.

1. En el cas dels generadors d’aerosols que continguin mescles, els nous requisits i 
condicions que estableix, mitjançant les modificacions que s’introdueixen en el Reial 
decret 1381/2009, de 28 d’agost, el present Reial decret, són exigibles a partir de l’1 de 
juny de 2015.

2. No obstant el que disposa l’apartat 1, els generadors d’aerosols que continguin 
mescles es poden etiquetar voluntàriament d’acord amb els nous requisits i condicions 
abans de l’1 de juny de 2015.

3. Els generadors d’aerosols que continguin mescles i s’hagin comercialitzat abans 
de l’1 de juny de 2015 no s’han de tornar a etiquetar d’acord amb els nous requisits i 
condicions fins a l’1 de juny de 2017.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta disposició es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència per determinar les bases i la 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i del que disposa l’article 
149.1.10a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva, en matèria 
de comerç exterior, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes en 
matèria d’indústria.

Disposició final segona. Incorporació del dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2013/10/UE de 
la Comissió, de 19 de març de 2013, per la qual es modifica la Directiva 75/324/CEE, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre els generadors 
d’aerosols, per tal d’adaptar les seves disposicions en matèria d’etiquetatge al Reglament 
(CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge 
i envasament de substàncies i mescles.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 13 de juny de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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