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Na páxina 2831, segunda columna, na IT 2.2.7, «Pro-
bas finais», no seu punto 1:

Onde di: «… na norma UNE-EN 12599:01 no…», debe 
dicir: «… na norma UNE-EN 12599 no…».

Na páxina 2833, primeira columna, na IT 2.4, EFICIEN-
CIA ENERXÉTICA, na súa alínea h):

Onde di: «… e do consumo dos motores…», debe 
dicir: «… e da potencia absorbida polos motores.».

Na páxina 2834, na táboa 3.1. «Operacións de mante-
mento preventivo e a súa periodicidade», na ringleira 
n.º  36:

Onde di: 

«36. Control visual da caldeira de biomasa. s S»

 Debe dicir: 

«36. Control visual da caldeira de biomasa. s s»

 Na páxina 2835, na táboa 3.2 «Medidas de xeradores 
de calor e a súa periodicidade»:

Onde di: «70 kW<P<1000 kW», debe dicir: «70 
kW<P≤1000 kW».

Na páxina 2837, na táboa 4.3.1 «Periodicidade das ins-
peccións de xeradores de calor»:

Onde di: «20≤P», debe dicir: «20≤P≤70».

Na páxina 2842, ao final da táboa do APÉNDICE 2 
«NORMAS DE REFERENCIA»: 

Onde di:

«Norma Número Parte Ano Título

     
UNE-EN 13180  2003 Ventilación de edificios. Condutos. Dimensións e requisitos mecánicos para con-

dutos flexibles.»

Debe dicir:

«Norma Número Parte Ano Título

     
UNE-EN 13180  2003 Ventilación de edificios. Condutos. Dimensións e requisitos mecánicos para con-

dutos flexibles
UNE 60601  2006 Salas de máquinas e equipamentos autónomos de xeración de calor ou frío ou 

para coxeración, que utilizan combustibles gasosos
UNE-CEN/TR1749 IN  2006 Esquema europeo para a clasificación dos aparellos que utilizan combustibles 

gasosos segundo a forma de evacuación dos produtos da combustión 
(tipos).»

 3871 ORDE PRE/507/2008, do 26 de febreiro, pola que 
se inclúe a substancia activa fluoruro de sulfurilo 
no anexo I do Real decreto 1054/2002, do 11 de 
outubro, polo que se regula o proceso de avalia-
ción para o rexistro, autorización e comerciali-
zación de biocidas. («BOE» 52, do 29-2-2008.)

O Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que 
se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autori-
zación e comercialización de biocidas, traspuxo ao dereito 
interno a Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 16 de febreiro de 1998, relativa á comerciali-
zación de biocidas.

No anexo I do Real decreto 1054/2002, que coincide co 
do mesmo número da directiva citada, que se titula «Lista 
de substancias activas para a súa inclusión en biocidas» 
débense incluír previamente as substancias activas que 
vaian formar parte dun biocida, para podelo inscribir no 
Rexistro Oficial de Biocidas e, de ser o caso, poder obter o 
recoñecemento mutuo de rexistro nos outros Estados 
membros da Unión Europea.

Como consecuencia do seu estudo e avaliación a nivel 
comunitario, a Comisión aprobou a primeira substancia 
activa para a súa inclusión no anexo I da Directiva 98/8/CE 
xa citada. Trátase do fluoruro de sulfurilo, que se poderá 
utilizar como substancia activa para o seu uso en biocidas 
protectores de madeira. Isto realizouse por medio da 
Directiva 2006/140/CE da Comisión, do 20 de decembro 
de 2006, que modifica a Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, de forma que inclúa o fluoruro de 
sulfurilo como substancia activa no seu anexo I.

Mediante esta orde incorpórase ao ordenamento xurí-
dico interno a Directiva 2006/140/CE antes citada. Así 
mesmo, establécense os requisitos que deberán cumprir 
as empresas que desexen seguir comercializando bioci-
das protectores de madeira, que conteñan fluoruro de 
sulfurilo, para acreditar ante a Dirección Xeral de Saúde 
Pública do Ministerio de Sanidade e Consumo o cumpri-
mento das condicións de inclusión establecidas nesta 
orde.

Na súa tramitación foron oídos os sectores afectados 
e consultadas as comunidades autónomas.

Esta orde dítase ao abeiro do establecido na disposi-
ción derradeira segunda do Real decreto 1054/2002, do 11 
de outubro.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sani-
dade e Consumo, de Agricultura, Pesca e Alimentación e 
de Medio Ambiente, de acordo co Consello de Estado, 
dispoño:

Artigo único. Incorporación dunha substancia activa ao 
anexo I do Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, 
polo que se regula o proceso de avaliación para o 
rexistro, autorización e comercialización de biocidas.

Inclúese no anexo I (Lista de substancias activas para 
a súa inclusión en biocidas) do Real decreto 1054/2002, do 
11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación 
para o rexistro, autorización e comercialización de bioci-
das, o punto 1 (Fluoruro de sulfurilo) coas condicións de 
inclusión que figuran no anexo desta orde.
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Disposición transitoria única. Adaptación de autoriza-
cións e rexistros e condicións de comercialización.

1. Para verificar o cumprimento das condicións de 
inclusión establecidas no anexo, as empresas que comer-
cialicen produtos protectores da madeira que conteñan 
fluoruro de sulfurilo poderán presentar até o 1 de xaneiro 
de 2009, ante a Dirección Xeral de Saúde Pública do 
Ministerio de Sanidade e Consumo, unha solicitude de 
autorización de comercialización de biocidas, de acordo 
cos requisitos do artigo 8 do Real decreto 1054/2002, do 11 
de outubro, ou, de ser o caso, unha solicitude de recoñe-
cemento mutuo segundo o previsto no artigo 4 do mesmo 
real decreto.

No suposto de solicitude de recoñecemento mutuo 
deberanse cumprir todos os requisitos establecidos no 
artigo 4, excepto aqueles, debidamente xustificados, que 
só poidan ser cumpridos tras obter unha primeira autori-
zación ou rexistro nun Estado membro, caso en que se 
deberán presentar no prazo dos dous meses seguintes á 
citada primeira autorización ou rexistro.

2. Os produtos para os cales se presentase algunha 
das solicitudes previstas no punto 1, e que no momento 
da entrada en vigor desta orde conten cunha autorización 
nacional en aplicación do previsto na disposición transito-
ria primeira do Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, 
poderanse seguir comercializando ao abeiro da dita autori-
zación até que se dite a correspondente resolución res-
pecto á súa solicitude.

No caso de que non se presente ningunha das solicitu-
des previstas no punto 1 para produtos que conten coa 
citada autorización nacional, entenderanse cancelados os 
seus correspondentes rexistros e deberanse deixar de 
comercializar no vencemento do prazo para o que foron 
autorizados e, en todo caso, o 31 de decembro de 2010.

Disposición derradeira primeira. Incorporación de dereito 
da Unión Europea.

Mediante esta orde trasponse ao dereito español a 
Directiva 2006/140/CE da Comisión, do 20 de decembro de 
2006, que modifica a Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, de forma que inclúa o fluoruro de 
sulfurilo como substancia activa no seu anexo I.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de febreiro de 2008.–A vicepresidenta pri-
meira do Goberno e ministra da Presidencia, María Teresa 
Fernández de la Vega Sanz.

ANEXO

Condicións de inclusión da substancia activa fluoruro
de sulfurilo

N.º 1 Fluoruro de sulfurilo (denominación IUPAC)

Números de identificación:

N.º CE 220-281-5
N.º CAS 2699-79-8

Pureza mínima da substancia activa no biocida comer-
cializado: maior de 994 g/kg

Data de inclusión: 1 de xaneiro de 2009
Prazo para a aplicación das condicións de inclusión 

(excepto no caso dos biocidas que conteñan máis dunha 
substancia activa, cuxo prazo será o último fixado na 
última das decisións de inclusión relacionadas coas súas 
substancias activas): 31 de decembro de 2010

Data do vencemento da inclusión: 31 de decembro de 
2018

Tipo de produto: 8 (protectores da madeira)

Disposicións específicas:

As autorizacións deberán cumprir as condicións 
seguintes:

1. Só poderán vender e utilizar o produto os profesio-
nais formados para iso.

2. Incluiranse medidas adecuadas de redución do 
risco para os operarios e as persoas presentes.

3. Controlaranse as concentracións de fluoruro de 
sulfurilo no aire troposférico remoto. 

 3872 ORDE PRE/508/2008, do 26 de febreiro, pola 
que se modifican os anexos II dos reais decre-
tos 569/1990, do 27 de abril, e 280/1994, do 18 
de febreiro, polos que se establecen os límites 
máximos de residuos de praguicidas e o seu 
control en determinados produtos de orixe 
animal e vexetal, respectivamente. («BOE» 52, 
do 29-2-2008.)

Os límites máximos de residuos de praguicidas regú-
laos, para os produtos de orixe animal e vexetal, o Real 
decreto 569/1990, do 27 de abril, relativo á fixación de 
contidos máximos de residuos de praguicidas sobre e nos 
produtos de orixe animal, e o Real decreto 280/1994, do 18 
de febreiro, polo que se establecen os límites máximos de 
residuos de praguicidas e o seu control en determinados 
produtos de orixe vexetal, respectivamente. Así mesmo, 
de conformidade coas disposicións derradeiras primeiras 
de ambos os reais decretos, os anexos foron sucesiva-
mente actualizados.

Os límites máximos de residuos de praguicidas foron 
modificados recentemente pola Directiva 2007/27/CE, da 
Comisión, do 15 de maio de 2007, que modifica determi-
nados anexos das directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE e 
90/642/CEE do Consello, polo que respecta aos contidos 
máximos de residuos de etoxazol, indoxacarbo, mesosul-
furón, 1-metilciclopropeno, MCPA e MCPB, tolilfluanida e 
triticonazol, pola Directiva 2007/28/CE, da Comisión, do 25 
de maio de 2007, que modifica determinados anexos das 
directivas 86/363/CEE e 90/642/CEE do Consello, polo que 
respecta aos contidos máximos de residuos de azoxistro-
bina, clorfenapir, folpet, iprodiona, lambda-cihalotrina, 
hidracida maleica, metalaxilo-M e trifloxistrobina, e pola 
Directiva 2007/39/CE, da Comisión, do 26 de xuño de 2007, 
pola que se modifica o anexo II da Directiva 90/642/CEE do 
Consello, no que respecta aos límites máximos de resi-
duos do diazinón.

Detectouse unha falta de trasposición das correccións 
no anexo I da Directiva 90/642/CEE do Consello, do 27 de 
novembro de 1990, efectuadas pola Directiva 2005/74/CE 
da Comisión, do 25 de outubro de 2005, pola que se modi-
fica a Directiva 90/642/CEE, do Consello, no relativo aos 
contidos máximos de residuos de etofumesato, lambda-
cialortrina, metomilo, pimetrozina e tiabendazol fixados 
nela, incorporada pola Orde PRE/1595/2006, do 24 de 
maio de 2006; a Directiva 2006/30/CE da Comisión, do 13 
de marzo de 2006, pola que se modifican os anexos das 
directivas do Consello 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/
CEE, no relativo aos contidos máximos de residuos do 
grupo do benomilo, incorporada pola Orde PRE/3301/2006, 
do 27 de outubro de 2006 e a Directiva 2006/53/CE da 
Comisión, do 7 de xuño de 2006, pola que se modifica a 
Directiva 90/642/CEE do Consello, no relativo aos conti-
dos máximos de residuos de óxido de fenbutaestán, fen-
hexamida, ciazofamida, linurón, triadimefón/triadimenol, 
pimetrozina e piraclostrobina, incorporada pola Orde 
PRE/876/2007, do 30 de marzo de 2007, polo que se inclúen 
neste proxecto.


