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incloure com a condició en les corresponents autoritzaci-
ons, quan correspongui, mesures de reducció de risc.

Els notificadors a instància dels quals s’ha inclòs el 
mancozeb a l’annex I del Reial decret 2163/1994 han 
d’aportar a la Comissió Europea estudis addicionals a fi 
de confirmar l’avaluació del risc per als ocells i els mamí-
fers, en el termini de dos anys, a partir de l’entrada en 
vigor de la present Ordre.

Termini de la inclusió: de l’1 de juliol de 2006 al 30 de 
juny de 2016.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
31 de desembre de 2006.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: 30 
de juny de 2010, per a formulacions que continguin man-
cozeb com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l’annex I del Reial decret 2163/1994, dins el termini que 
acaba el 30 de juny de 2006.

Protecció de dades: atès que el mancozeb és una 
substància activa antiga, s’ha aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

116. Condicions de la inclusió de la substància activa 
metiram

Característiques:
Nom comú: metiram.
Núm. CAS: 9006-42-2.
Núm. CIPAC: 478.
Nom químic: etilenbis (ditiocarbamat) amoniat de zinc 

–poli[etilenbis(disulfur de tiourama)].
Puresa mínima de la substància: ≥ 840 g/kg de pro-

ducte tècnic. La impuresa de fabricació etilentiourea es 
considera d’importància toxicològica i no ha de superar el 
0,5% del contingut de metiram.

Condicions de la inclusió:
Usos: només es pot utilitzar com a fungicida.
En l’avaluació global, segons els principis uniformes, 

atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la reunió de 3 de juny de 2005, s’ha 
d’atendre especialment:

La possibilitat de contaminació de les aigües subterrà-
nies, quan la substància activa s’apliqui en zones de 
característiques edàfiques vulnerables o climàtiques 
extremes.

Els residus en aliments i s’ha d’avaluar l’exposició 
dels consumidors a través de l’alimentació.

La protecció dels ocells, els mamífers, els organismes 
aquàtics i els artròpodes no objecte del tractament, i s’han 
d’incloure com a condició en les corresponents autoritza-
cions, quan correspongui, mesures de reducció de risc.

Els notificadors a instància dels quals s’ha inclòs el 
metiram a l’annex I del Reial decret 2163/1994 han d’apor-
tar a la Comissió Europea estudis addicionals a fi de con-
firmar l’avaluació del risc per als ocells i els mamífers, en 
el termini de dos anys, a partir de l’entrada en vigor de la 
present Ordre.

Termini de la inclusió: de l’1 de juliol de 2006 al 30 de 
juny de 2016.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
31 de desembre de 2006.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: 30 
de juny de 2010, per a formulacions que continguin meti-
ram com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat 
en l’annex I del Reial decret 2163/1994, dins el termini que 
acaba el 30 de juny de 2006.

Protecció de dades: atès que el metiram és una subs-
tància activa antiga, s’ha d’aplicar el règim corresponent 
de protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial 
decret 2163/1994.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT
9832 REIAL DECRET 679/2006, de 2 de juny, pel qual 

es regula la gestió dels olis industrials usats. 
(«BOE» 132, de 3-6-2006.)

La utilització d’olis industrials o lubricants en equipa-
ments tan lligats a la nostra vida quotidiana com la 
maquinària industrial, els vehicles d’automoció o els sis-
temes hidràulics de transmissió, per esmentar-ne alguns 
dels exemples més significatius, lamentablement com-
porta la generació d’olis usats i, per tant, fa necessari 
establir mesures per reduir al mínim possible la produc-
ció d’aquests residus perillosos i fomentar que els que es 
generin es gestionin mitjançant les alternatives que 
garanteixin més grau de protecció del medi ambient i de 
la salut de les persones.

La incidència ambiental d’aquests residus, que tenen 
la consideració de perillosos, ja va motivar que l’any 1975 
s’adoptessin mesures en el plànol comunitari, mitjançant 
la Directiva 75/439/CEE del Consell, de 6 de juny de 1975, 
relativa a la gestió dels olis usats, posteriorment modifi-
cada per la Directiva 87/101/CEE del Consell, de 22 de 
desembre de 1986.

Aquestes directives es van incorporar a l’ordenament 
intern mitjançant l’Ordre de 28 de febrer de 1989, per la 
qual es regula la gestió d’olis usats, modificada per l’Or-
dre de 13 de juny de 1990, per la qual cosa el temps trans-
corregut i el rang de les disposicions de caràcter bàsic en 
què es va recollir la normativa comunitària fan aconsella-
ble disposar d’un marc normatiu adequat en el qual es 
regulin tots els aspectes ambientals relacionats amb els 
olis usats, sense perjudici de l’aplicació de la resta de 
mesures que preveuen amb caràcter general la normativa 
sobre residus i, en particular, la de residus perillosos.

D’altra banda, el títol II de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de residus, incorpora al nostre ordenament intern el prin-
cipi de responsabilitat del productor, un dels més relle-
vants de tots els que figuren en l’Estratègia comunitària 
sobre residus, en el VI Programa comunitari d’actuació en 
matèria de medi ambient i en el Llibre verd de la Comissió 
Europea de Política Integrada de Productes.

D’acord amb aquest principi, els fabricants també han 
d’assumir obligacions per gestionar correctament els resi-
dus que es generin després de l’ús o consum dels produc-
tes que posen al mercat i, precisament per això, l’article 7 
de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, faculta el Govern perquè 
per reglament pugui establir mesures mitjançant les 
quals, entre altres aspectes, s’obligui aquests agents eco-
nòmics a fabricar els seus productes d’una manera deter-
minada o a participar en sistemes que facilitin la recollida 
selectiva dels residus. També l’article 8 de la dita Llei per-
met expressament que les obligacions anteriors es puguin 
complir organitzant sistemes propis de gestió, mitjançant 
la subscripció d’acords voluntaris o convenis de col-
laboració, seguint un altre dels principis inspiradors de la 
política comunitària sobre residus, que és el de responsa-
bilitat compartida.

Des del punt de vista del contingut, aquest Reial decret 
estableix, en primer lloc, les normes que s’han de respec-
tar en la fabricació dels olis industrials i, en aquest sentit, 
s’exigeix que la seva composició inclogui tan poca quan-
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titat com sigui possible de substàncies perilloses per 
reduir al màxim la incidència ambiental dels olis usats 
que es generin, alhora que s’imposa als fabricants l’obli-
gació d’elaborar plans empresarials de prevenció, consi-
derats com a instruments en els quals es materialitzen les 
mesures que han de posar en marxa els fabricants per 
reduir la quantitat i la perillositat dels olis industrials.

En segon lloc, l’article 1.2 de la Llei 10/1998, de 21 
d’abril, faculta el Govern per establir normes aplicables 
als diferents tipus de residus, en les quals s’han de fixar 
disposicions particulars relatives a la seva producció i 
gestió.

De conformitat amb l’habilitació legal anterior, aquest 
Reial decret preveu les mesures sobre la producció, pos-
sessió i gestió d’olis usats, partint de la premissa inicial 
que productors i posseïdors han de garantir el lliurament 
dels olis usats a un gestor autoritzat per valoritzar-los o 
eliminar-los, llevat que els gestionin per si mateixos. I en 
aquest aspecte radica una de les novetats més importants 
d’aquest Reial decret, en la mesura que permet que els 
posseïdors d’olis usats poden garantir-ne la gestió cor-
recta lliurant-los als fabricants, els quals, en aplicació de 
l’esmentat principi de responsabilitat del productor, en 
aquest cas estarien obligats a fer-se’n càrrec i a lliurar-los 
per a la seva correcta gestió. A aquests efectes, s’esta-
bleix un ordre de prioritats per gestionar olis usats, en 
què, sobre la base de l’aplicació de polítiques preventives 
que afavoreixin la reducció de la quantitat d’olis usats 
generats i de les substàncies contaminants que contenen, 
es prima la regeneració sobre qualsevol altre mètode, 
seguida d’altres formes de reciclatge, de la valorització 
energètica i de l’eliminació, com a últim mètode i al qual 
només és necessari recórrer quan no se’n pugui fer servir 
algun dels anteriors. Alhora s’estableixen objectius ecolò-
gics concrets de regeneració i valorització.

No obstant això, els fabricants d’olis industrials poden 
complir l’obligació anterior de fer-se càrrec dels olis usats 
si, juntament a altres agents econòmics interessats, es 
comprometen a garantir-ne la recollida selectiva i la ges-
tió segons l’anterior ordre de prioritats, a través de siste-
mes integrats de gestió d’olis usats, autoritzats i contro-
lats per les comunitats autònomes.

D’aquesta manera, els sistemes integrats de gestió es 
financen mitjançant una aportació efectuada pels fabri-
cants de l’oli industrial posat al mercat nacional i les 
quantitats recaptades d’aquesta manera es destinen 
essencialment a la gestió ambientalment correcta dels 
olis usats, amb l’aprovació prèvia de les comunitats autò-
nomes. Entre aquestes mesures destaca la necessitat de 
cobrir els dèficits d’explotació de les activitats de valorit-
zació, fins a aconseguir un benefici raonable, tal com 
permet expressament la Directiva 75/439/CE del Consell, 
de 6 de juny de 1975, relativa a la gestió dels olis usats, 
atès que és evident que, almenys de moment, aquestes 
activitats no són econòmicament competitives en termes 
exclusius de mercat i, per això, resulta necessari incenti-
var el funcionament d’instal·lacions adequades de ges-
tió.

Consegüentment, si fins ara aquests dèficits d’explo-
tació s’han cobert amb fons públics procedents dels pres-
supostos generals de l’Estat, mitjançant un règim d’aju-
des convocat anualment pel Ministeri de Medi Ambient i 
gestionat per les comunitats autònomes, a partir de l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret i amb la posada en 
marxa dels sistemes integrats de gestió es garanteix el 
finançament d’aquestes actuacions per part del mateix 
sector fabricant, d’acord amb el tantes vegades reiterat 
principi de responsabilitat del productor, al qual en aquest 
cas també s’afegeix el de responsabilitat compartida, en 
la mesura que són els mateixos agents econòmics afec-
tats els que s’autoregulen i es comprometen en la gestió 
ambientalment correcta dels olis usats, utilitzant nous 

instruments de tipus convencional com ara els acords 
voluntaris.

Evidentment, mitjançant el sistema regulat també 
s’ha de respectar l’ordre de prioritats assenyalat abans i, 
precisament per això, aquest Reial decret estableix que 
són preferents les accions que incentivin la regeneració i 
el reciclatge dels olis usats. De la mateixa manera, si bé 
poden ser objecte de compensació diverses actuacions 
que es duguin a terme amb els olis usats amb caràcter 
previ a la seva valorització, com la recollida, el transport, 
l’anàlisi o el tractament previ o secundari, quan es tracti 
d’activitats de gestió final només es poden incentivar la 
regeneració o altres formes de reciclatge, per la qual cosa 
en cap cas s’han de finançar operacions directes de gestió 
final diferents, com ara la combustió dels olis usats mit-
jançant incineració.

Pel seu contingut, aquest Reial decret té la considera-
ció de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, 
de conformitat amb el que estableix l’article 149.1.23a de 
la Constitució.

En la seva elaboració han estat consultades les comu-
nitats autònomes, el Consell Assessor de Medi Ambient i 
els agents econòmics i socials interessats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi 
Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 
de juny de 2006,

D I S P O N G O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir mesures 
per prevenir la incidència ambiental dels olis industrials, 
així com per reduir la generació d’olis usats després d’uti-
litzar-los o, almenys, facilitar-ne la valorització, preferent-
ment mitjançant regeneració o altres formes de reciclatge, 
d’acord amb l’ordre de prioritats que estableix l’article 7.

2. En aplicació del que estableix l’article 7 de la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de residus, correspon als fabricants 
d’olis industrials que els posen al mercat l’obligació de 
garantir el correcte compliment del que estableix el parà-
graf anterior. Cada fabricant ha de garantir aquesta cor-
recta gestió per a una quantitat d’olis usats directament 
proporcional a la quantitat d’oli nou que posa al mercat, 
per a la qual cosa s’han de tenir en compte els coeficients 
de generació d’aquests residus per litre d’oli nou posat al 
mercat. Aquests coeficients els pot establir el Ministeri de 
Medi Ambient, en col·laboració amb les comunitats autò-
nomes, sobre la base dels millors dades estadístiques 
disponibles.

En cas que aquesta gestió dels olis usats comporti un 
cost econòmic, el seu finançament l’han d’assegurar els 
esmentats fabricants d’olis industrials.

3. Queden dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial 
decret els olis industrials posats al mercat nacional, tant 
els fabricats a Espanya com els importats i els adquirits en 
un altre Estat de la Unió Europea, així com els olis usats 
generats en el territori espanyol després de la utilització 
dels olis industrials. També és aplicable aquest Reial 
decret als olis industrials usats importats o procedents 
d’altres estats de la Unió Europea; en aquests casos els 
importadors, adquirents o receptors són els responsables 
de gestionar-los d’acord amb el que estableix aquest Reial 
decret.

En queden exceptuats els olis usats que continguin poli-
clorobifenils (PCB), inclosos en el Reial decret 1378/1999,
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eli-
minació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i 
aparells que els continguin, que s’han de gestionar de 
conformitat amb el que estableix aquest Reial decret. No 
obstant això, sí que és aplicable aquest Reial decret als 
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olis amb concentracions de PCB de menys de 50 ppm que 
s’obtinguin en els tractaments de descontaminació dels 
PCB.

Article 2. Definicions.

Als efectes del que estableix aquest Reial decret, s’han 
de tenir en compte les definicions següents, a més de les 
que preveuen la Llei 10/1998, de 21 d’abril, i la normativa 
sobre residus perillosos:

a) «Olis industrials»: els olis lubricants de base 
mineral, sintètica o assimilada d’origen animal, en parti-
cular els olis dels motors de combustió, dels sistemes de 
transmissió, dels lubricants, de les turbines i dels siste-
mes hidràulics. Estan inclosos en aquesta definició els 
productes i preparacions que indica l’annex III.

Qualssevol altres productes que es destinin al con-
sum, es posin a la venda o es facin servir en els usos que 
són propis dels productes i preparacions enumerats en 
l’epígraf anterior, d’acord amb els criteris que estableix la 
nomenclatura combinada detallada en l’annex III.

b) «Olis usats»: qualsevol oli industrial que s’hagi 
tornat inadequat per a l’ús al qual s’hagi assignat inicial-
ment. S’inclouen en aquesta definició, en particular, els 
olis minerals usats dels motors de combustió i dels siste-
mes de transmissió, els olis minerals usats dels lubri-
cants, els de turbines i dels sistemes hidràulics, així com 
les mescles i emulsions que els continguin. En tot cas 
queden inclosos en aquesta definició els residus d’olis 
corresponents als codis 13 01, 13 02, 13 03, 13 05 i 13 08 de 
la Llista europea de residus (LER). Els olis usats són resi-
dus perillosos, d’acord amb el que estableix l’article 3.c) 
de la Llei 10/1998, de 21 d’abril.

c) «Recollida»: conjunt d’operacions que permetin 
transportar els olis usats dels posseïdors a les empreses 
que els gestionen o d’aquestes entre si.

d) «Recollidor»: transportista que, assumint la titula-
ritat del residu, du a terme operacions de recollida d’olis 
usats.

e) «Recuperació»: activitat de gestió dels olis usats 
l’objecte de la qual és aprofitar els recursos inclosos en 
els olis usats, en forma de valorització material o energè-
tica, amb els tractaments i autoritzacions previs necessà-
ries.

f) «Reciclatge»: la valorització material dels olis 
usats, mitjançant regeneració o mitjançant altres procedi-
ments, que en permetin la utilització, amb els tractaments 
i autoritzacions previs necessaris, en la fabricació d’altres 
productes com ara asfalts, pintures, tintes, vernissos, 
cautxús, etc. Aquesta operació es correspon amb la R5 de 
l’annex II B de la Decisió 96/350/CE de la Comissió, de 24 
de maig de 1996, per la qual s’adapten els annexos IIA i IIB 
de la Directiva 75/442/CEE, relativa als residus.

g) «Regeneració»: procés mitjançant el qual es pro-
dueix oli de base industrial per mitjà d’una nova refinació 
dels olis usats, combinant la seva destil·lació amb proces-
sos físics i químics que permeten eliminar els contami-
nants, els productes d’oxidació i els additius que conte-
nen, fins a fer-los aptes una altra vegada per al mateix ús 
inicial, d’acord amb els estàndards de qualitat i les autorit-
zacions que exigeix la legislació vigent. Aquesta operació 
es correspon amb la R9 de l’annex II B de la Decisió 
96/350/CE de la Comissió, de 24 de maig de 1996.

h) «Combustió»: la utilització dels olis usats com a 
combustible amb una recuperació adequada del calor 
produït.

i) «Valorització energètica»: la utilització dels olis 
usats com a combustible, amb una recuperació adequada 
del calor produït, duta a terme amb les autoritzacions 
necessàries i amb la comprovació analítica prèvia de la 
seva adequació per a aquest ús i, si cal, del tractament 
previ o secundari que sigui necessari. Aquesta operació 

es correspon amb la R1 de l’annex II B de la Decisió 
96/350/CE de la Comissió, de 24 de maig de 1996.

j) «Tractament previ»: qualsevol operació consistent 
a separar les matèries estranyes i impureses incloses en 
els olis usats, com ara aigua o sediments, per mitjà de 
cisternes centrífugues o filtres, o de l’addició de substàn-
cies químiques. Així mateix, té aquesta consideració la 
separació de les fraccions lleugeres dels olis usats amb 
vista a fer servir les fraccions pesades com a combustible 
en plantes cimenteres, en altres instal·lacions industrials 
adequades o en grans equips marins, amb el compliment 
dels estàndards de qualitat ecològica i industrial requerits 
per la legislació vigent per als combustibles i carburants.

k) «Tractament secundari»: qualsevol procés de 
destil·lació associat a un altre de caràcter químic, en parti-
cular l’addició de sodi, que permeti eliminar els contami-
nants inclosos en els olis usats, i produir fraccions lleuge-
res i bituminoses, principalment dièsel marí per a usos 
energètics.

l) «Fabricants d’olis industrials»: els agents econò-
mics dedicats a l’elaboració, importació o adquisició 
intracomunitària d’olis industrials per posar-los al mercat 
nacional.

m) «Oli de base procedent d’oli usat»: fraccions deri-
vades dels olis usats regenerats que permeten formular 
olis industrials i els confereixen les seves característiques 
particulars.

Article 3. Fabricació i posada al mercat d’olis industri-
als.

1. Els olis industrials s’han de fabricar de manera 
que en la seva composició figuri el nombre i quantitat 
més petits possibles de substàncies perilloses o contami-
nants, i que es faciliti la gestió ambiental correcta dels 
residus resultants del seu ús.

2.  Correspon als fabricants d’olis industrials l’obli-
gació d’assegurar la gestió dels olis usats generats per la 
seva utilització, segons el que estableix aquest Reial 
decret, i la de sufragar el cost total de les operacions 
necessàries per dur-ho a terme.

3.  La gestió dels residus d’envasos d’olis industrials 
s’ha de portar a terme d’acord amb el que estableixen les 
legislacions en matèria de residus d’envasos i de residus 
perillosos. En tot cas, els envasos usats que hagin contin-
gut olis industrials s’han de recollir selectivament i no 
s’han de mesclar amb altres residus. Aquesta obligació de 
recollida selectiva no és aplicable als envasos d’olis 
industrials adquirits per consumidors individuals.

4.  En les etiquetes dels envasos d’olis industrials 
que es posin al mercat, i en un lloc ben visible, s’hi ha 
d’incloure la frase següent: «La gestió ecològica dels olis 
usats generats després de la utilització d’aquest oli està 
regulada en el Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual 
es regula la gestió dels olis industrials usats, que exigeix 
que aquests residus siguin lliurats pel seu posseïdor al 
fabricant de l’oli, a un gestor autoritzat d’olis industrials 
usats, o a un sistema integrat de gestió autoritzat per a 
aquest tipus de residus». En aquestes mateixes etiquetes 
s’ha d’indicar, si s’escau, el sistema integrat de gestió 
previst per a la gestió de l’oli usat que s’origini després 
del seu ús mitjançant un logotip que permeti identificar el 
responsable de la seva correcta gestió ambiental.

Article 4. Plans empresarials de prevenció dels efectes 
dels olis industrials sobre el medi ambient.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1.a) 
de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, els fabricants d’olis indus-
trials han d’elaborar un pla empresarial de prevenció dels 
seus efectes sobre el medi ambient, i remetre’l a les 
comunitats autònomes en el territori de les quals els 
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posin al mercat perquè l’aprovin, el qual ha d’incloure, 
almenys, la identificació dels mecanismes que s’han de 
posar en servei per allargar la seva vida útil i millorar les 
seves característiques, amb la finalitat de facilitar la rege-
neració, reciclatge o altres formes de valorització dels olis 
usats generats després de la seva utilització. Igualment, 
en aquests plans s’han d’assenyalar els percentatges i 
mesures que s’han de prendre per incorporar olis base 
regenerats a les formulacions dels olis nous.

2. Aquests plans empresarials de prevenció s’han 
d’elaborar en el termini màxim de quatre anys, comptats 
a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i s’han 
de revisar, almenys, una vegada transcorreguts quatre 
anys des de l’aprovació.

3. Les mesures incloses en els plans empresarials de 
prevenció que regula aquest article es poden executar 
mitjançant acords voluntaris aprovats per les comunitats 
autònomes o mitjançant convenis de col·laboració subs-
crits entre aquestes administracions i els fabricants d’olis 
industrials.

4. Els plans empresarials de prevenció d’olis indus-
trials es poden elaborar a través dels sistemes integrats 
de gestió d’olis usats que regula l’article 11, cas en què 
s’han d’aplicar les següents regles:

a) És necessari que estiguin identificats els fabri-
cants inclosos en l’àmbit d’aplicació del pla empresarial 
de prevenció.

b) És responsable de la correcta elaboració i segui-
ment d’aquests plans empresarials de prevenció l’entitat 
amb personalitat jurídica pròpia a la qual s’assigni la ges-
tió del sistema integrat, si bé l’execució i la responsabilitat 
última sobre el seu compliment correspon en tot cas als 
fabricants d’olis industrials inclosos en el seu àmbit 
d’aplicació.

c) Una vegada aprovats, els plans empresarials de 
prevenció són considerats part dels mecanismes de com-
provació del compliment dels objectius de reducció del 
sistema integrat de gestió de què es tracti, als efectes del 
que estableix l’article 12.2.g).

Article 5. Obligacions en relació amb l’emmagatzematge 
i tractament d’olis usats.

1. Els productors d’olis usats han de complir les obli-
gacions següents:

a) Emmagatzemar els olis usats en condicions ade-
quades, i evitar especialment les mescles amb aigua o 
amb altres residus no oleaginosos; també se n’han d’evi-
tar les mescles amb altres residus oleaginosos, si amb 
això es dificulta la seva correcta gestió.

b) Disposar d’instal·lacions que permetin la conser-
vació dels olis usats fins a la seva recollida i que siguin 
accessibles als vehicles encarregats per dur-ho a terme.

c) Evitar que els dipòsits d’olis usats, inclosos els 
subterranis, tinguin efectes nocius sobre el sòl.

2.  Amb caràcter general, queden prohibides les 
següents actuacions:

a) Qualsevol abocament d’olis usats a aigües super-
ficials o subterrànies, en qualsevol zona del mar territorial 
i en els sistemes de clavegueram o d’evacuació d’aigües 
residuals.

b) Qualsevol abocament d’oli usat, o dels residus 
derivats del seu tractament, sobre el sòl.

c) Qualsevol tractament d’oli usat que provoqui una 
contaminació atmosfèrica superior al nivell que estableix 
la legislació sobre protecció de l’ambient atmosfèric.

3. Els productors d’olis usats que generin més de 
500 litres l’any, així com els gestors d’olis usats, han de 
portar un registre amb indicacions relatives a quantitats, 
qualitat, origen, localització i dates de lliurament i recep-

ció. La gestió d’aquest registre, i la seva inscripció en la 
comunitat autònoma corresponent, eximeix aquests pro-
ductors del compliment del que estableix l’article 22.1 del 
Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de 
maig, bàsica de residus tòxics i perillosos.

Sense perjudici del que estableix l’article 14, el regis-
tre ha d’estar a disposició de l’Administració per a la seva 
oportuna verificació, i els productors i gestors que asse-
nyala el paràgraf anterior han de comunicar a les autori-
tats competents, quan així ho sol·licitin, qualsevol infor-
mació referent a la generació, gestió o dipòsit dels olis 
usats o dels seus residus.

En tot cas, es poden fixar uns coeficients de conversió 
que permetin calcular la quantitat d’oli usat generat en 
funció de l’equivalent en oli nou, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 1.2.

4. El transport d’olis usats entre Espanya i altres paï-
sos, inclosos els pertanyents a la Unió Europea, s’ha de 
portar a terme complint el que estableix el Reglament 
(CEE) núm. 259/93 del Consell, d’1 de febrer de 1993, rela-
tiu a la vigilància i al control dels trasllats de residus a 
l’interior, a l’entrada i a la sortida de la Comunitat Euro-
pea. Les autoritzacions corresponents i preceptives se 
supediten a la constitució d’una assegurança de respon-
sabilitat civil, o prestació de fiança, aval bancari o un altre 
tipus de garantia financera que cobreixi les despeses de 
transport i les de valorització.

5. El Ministeri de Medi Ambient o, en el cas de països 
pertanyents a la Unió Europea, les comunitats autòno-
mes, poden prohibir l’entrada en el territori nacional d’olis 
usats destinats a valorització, quan aquesta prohibició no 
sigui contrària a la normativa comunitària ni als tractats o 
convenis internacionals en què Espanya sigui part i es 
doni alguna de les circumstàncies que preveu l’article 17.2 
de la Llei 10/1998, de 21 d’abril.

Article 6. Sistema de lliurament d’olis usats.

1.  D’acord amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, els productors i posseïdors d’olis 
usats estan obligats a garantir-ne el lliurament a un gestor 
autoritzat a aquest efecte, per a la seva correcta gestió, 
llevat que els gestionin per si mateixos amb l’autorització 
corresponent.

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior, els 
productors i posseïdors d’olis usats els poden lliurar 
directament a un gestor de residus autoritzat per a això o 
bé fer-ne el lliurament als fabricants d’olis industrials. En 
aquest últim cas, els fabricants estan obligats a fer-se càr-
rec dels olis usats i a abonar-ne el preu de mercat, si 
aquest és positiu, fins a una quantitat d’oli usat calculada 
a partir de la quantitat d’oli nou que hagin posat al mercat 
nacional d’oli industrial, tenint en compte els percentat-
ges mitjans de generació d’olis usats que en deriven.

3. Una vegada que els fabricants s’hagin fet càrrec 
dels olis usats, d’acord amb el que estableix l’apartat ante-
rior, tenen la consideració de productors d’aquests olis 
usats i també han de garantir que es gestionen d’acord 
amb l’ordre de preferències que estableix l’article 7 i que 
s’aconsegueixen els objectius ecològics de l’article 8.

El lliurament dels olis usats als gestors autoritzats 
s’ha de portar a terme complint les exigències sobre noti-
ficació i identificació i la resta de requisits que estableixen 
aquest Reial decret i la legislació sobre residus.

4.  El lliurament d’olis usats que efectuïn els produc-
tors als gestors d’olis usats, o d’aquests entre si, s’ha de 
formalitzar en un «document de control i seguiment», que 
ha de contenir, almenys, les dades que indica l’annex II.

5. Les operacions de recollida i transport dels olis 
industrials usats les han de portar a terme gestors autorit-
zats.
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Article 7. Prioritats en la gestió d’olis usats.

El tractament mitjançant regeneració ha de ser priori-
tari en la gestió dels olis usats que, en tot cas, s’ha de 
portar a terme per aquest ordre de preferències: regene-
ració, altres formes de reciclatge i valorització energè-
tica.

Article 8. Objectius ecològics.

Els agents responsables de la posada al mercat d’olis 
industrials estan obligats a assolir, com a mínim, els 
següents objectius de recuperació, valorització i regene-
ració en les dates que s’indiquen:

a) Recuperació del 95 per cent d’olis usats generats, 
a partir de l’1 de juliol de 2006.

b) Valorització del 100 per cent d’olis usats recupe-
rats, a partir de l’1 de juliol de 2006.

c) Regeneració de:
1r Un 55 per cent d’olis usats recuperats, a partir de 

l’1 de gener de 2007.
2n Un 65 per cent d’olis usats recuperats, a partir de 

l’1 de gener de 2008.

Els olis usats pertanyents als codis LER 13 05 i 13 08 es 
consideren no regenerables i queden, per tant, exclosos 
d’aquests objectius de regeneració.

Aquests objectius ecològics els ha de revisar el Govern 
l’any 2009, prenent en consideració els èxits ecològics 
obtinguts i l’experiència acumulada fins a aquesta data.

Article 9. Gestió d’olis usats mitjançant regeneració.

1. Els olis industrials elaborats a partir d’olis de base 
obtinguts d’olis usats regenerats han de complir les espe-
cificacions tècniques i les condicions de seguretat exigi-
des als olis nous corresponents per als usos als quals 
estiguin destinats. A més, la suma del seu contingut en 
policlorobifenils i policloroterfenils no pot excedir 50 ppm 
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i han d’es-
tar exempts d’aquestes substàncies a partir d’un any des-
prés.

2. Als efectes d’aquest Reial decret, només es consi-
deren de regeneració els processos en què el rendiment 
en base seca no sigui inferior al 50 per cent. Aquest per-
centatge serà del 55 per cent a partir de l’1 de gener de 
2008. Abans que finalitzi l’any 2008 el Ministeri de Medi 
Ambient, en col·laboració amb les comunitats autòno-
mes, ha de revisar aquests percentatges tenint en compte 
l’experiència adquirida i les millors tècniques disponibles 
en aquesta data.

3. Els residus resultants del procés de regeneració 
(fons, caps de columnes de destil·lació, oli residual no 
regenerat, etc.) han de ser gestionats i valoritzats d’acord 
amb la legislació general de residus i l’específica de resi-
dus perillosos. Els residus per als que es compleixi el que 
estableix l’article 10 es poden destinar a valorització ener-
gètica.

Article 10. Valorització energètica d’olis usats.

1. La valorització energètica dels olis usats només es 
pot portar a terme després de l’anàlisi i tractaments previs 
o secundaris pertinents que permetin el compliment dels 
requisits sobre emissions a l’atmosfera que estableix la 
normativa que sigui aplicable. En particular, s’ha de com-
plir tot el que exigeix el Reial decret 653/2003, de 30 de 
maig, sobre incineració de residus.

2. Les instal·lacions que valoritzin energèticament 
olis industrials usats han de complir el que estableixen els 

punts I i II de l’incís d) de l’article 6 del Conveni d’Estocolm 
sobre contaminants orgànics persistents.

Article 11. Sistemes integrats de gestió d’olis usats.

1. Els sistemes integrats de gestió d’olis usats són el 
conjunt de relacions, procediments, mecanismes i actua-
cions que, amb l’autorització i supervisió prèvia de les 
comunitats autònomes en l’àmbit territorial de les quals 
s’implantin, posin en marxa els agents econòmics inte-
ressats mitjançant la subscripció d’acords voluntaris 
aprovats o autoritzats per les administracions públiques 
competents, o mitjançant convenis de col·laboració amb 
aquestes, amb la finalitat de garantir la recollida selectiva 
dels olis usats i la seva gestió, d’acord amb l’ordre de pri-
oritats que estableixen l’article 1.1 de la Llei 10/1998, de 21 
d’abril, i l’article 7 d’aquest Reial decret.

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior, els 
sistemes integrats de gestió de residus han d’estar repre-
sentats per una entitat sense ànim de lucre, que ha de 
gaudir de personalitat jurídica pròpia, que ha d’assumir 
les obligacions que corresponguin al sistema integrat de 
gestió, de conformitat amb el que estableix aquest Reial 
decret.

3. Els fabricants d’olis industrials poden complir les 
obligacions que estableix l’article 6.2 i 3 participant en un 
sistema integrat de gestió dels productes que hagin 
comercialitzat mitjançant el qual es garanteixin la reco-
llida selectiva dels olis usats generats, la seva gestió 
d’acord amb l’ordre de prioritat que estableix l’article 7 i 
els objectius ecològics que estableix l’article 8.

4. Sense perjudici del que estableix la Llei 11/1997, de 
24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, els sistemes 
integrats de gestió d’olis usats han de tenir un logotip 
identificatiu mitjançant el qual, almenys, es pugui com-
provar que la posada al mercat de l’oli industrial i la reco-
llida de l’oli usat es porten a terme de la manera que pre-
veuen aquest article i la corresponent autorització; 
l’esmentat logotip ha de figurar en un lloc ben visible en 
els envasos dels olis industrials posats al mercat a través 
dels fabricants associats en el sistema de gestió de què es 
tracti.

Article 12. Autorització dels sistemes integrats de gestió 
d’olis usats.

1. Els sistemes integrats de gestió d’olis usats els 
han d’autoritzar les comunitats autònomes en les quals 
s’implantin, les quals han d’informar el Ministeri de Medi 
Ambient de les autoritzacions que hagin concedit en el 
termini de dos mesos.

2. Les autoritzacions dels sistemes integrats de ges-
tió d’olis usats han de contenir, almenys, les determina-
cions següents, que s’han d’acreditar en la sol·licitud cor-
responent:

a) Àmbit d’aplicació del sistema integrat de gestió.
b) Identificació i domicili de l’entitat a què s’ha d’atri-

buir la gestió del sistema, que ha de tenir personalitat 
jurídica pròpia i no tenir ànim de lucre.

c) Identificació dels agents econòmics que creen el 
sistema integrat de gestió i de la manera en què s’hi 
poden adherir altres agents econòmics en el futur.

d) Delimitació de l’àmbit territorial del sistema inte-
grat de gestió.

e) Explicació del sistema de recollida que es pretén 
implantar i del destí que s’ha de donar als olis usats reco-
llits.

f) Identificació dels gestors autoritzats que han de 
dur a terme les operacions de gestió, intermèdies o finals, 
dels olis usats, incloses les de recollida, transport i, si 
s’escau, emmagatzematge, i acreditació documental dels 
compromisos mitjançant els quals els gestors garanteixin 
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que portaran a terme aquestes operacions d’una manera 
adequada durant tot el període de vigència de les autorit-
zacions respectives.

g) Percentatges previstos en matèria de regeneració, 
altres formes de reciclatge, valorització energètica i, si 
s’escau, reducció dels olis usats i mecanismes de com-
provació del seu compliment.

h) Mecanismes de finançament i acreditació del 
logotip identificatiu del sistema integrat de gestió.

i) Procediments de subministrament d’informació a 
l’Administració autoritzadora.

3. Les autoritzacions dels sistemes integrats de ges-
tió d’olis usats tenen caràcter temporal i es concedeixen 
per un període de cinc anys, i es poden renovar successi-
vament per un període igual de temps.

El termini màxim per respondre a les sol·licituds d’au-
torització corresponents és de sis mesos.

Article 13. Finançament dels sistemes integrats de ges-
tió d’olis usats.

1. Els sistemes integrats de gestió d’olis usats s’han 
de finançar mitjançant l’aportació dels fabricants d’olis 
industrials d’una quantitat, acordada per l’entitat a la qual 
s’assigni la gestió del sistema, per cada quilogram d’oli 
posat per primera vegada al mercat nacional.

2. Amb la recaptació obtinguda en aplicació del que 
estableix el paràgraf anterior, els sistemes integrats de 
gestió han de finançar tots els costos a què doni lloc la 
gestió correcta d’una quantitat d’olis usats igual a la d’oli 
usat generat després de fer servir els olis nous que hagin 
posat al mercat els seus associats. En els casos en què 
aquesta gestió la portin a terme altres entitats, els siste-
mes integrats de gestió, amb l’aprovació de les comuni-
tats autònomes, han de sufragar el cost d’aquestes activi-
tats de gestió d’olis usats, inclòs un benefici raonable del 
gestor, tot això d’acord amb els criteris següents:

a) Entre les operacions de gestió d’olis usats que 
poden ser objecte de finançament d’acord amb el que 
estableix el paràgraf anterior s’inclouen, exclusivament, 
les de recollida, transport, emmagatzematge, anàlisi, trac-
taments previ i secundari i gestió final mitjançant regene-
ració o altres formes de reciclatge, tenint en compte l’or-
dre de preferències en la gestió dels olis usats que 
estableix l’article 7.

b) No s’ha de concedir finançament addicional si els 
olis usats van destinats a valorització energètica, en qual-
sevol de les seves variants o formes, incloses les que 
impliquin la utilització com a combustibles, carburants o 
en processos d’incineració.

3. Els sistemes integrats de gestió no estan obligats 
a finançar operacions de gestió d’olis usats importats o 
adquirits en altres estats.

Article 14. Informació a les comunitats autònomes.

1. Abans del dia 1 d’abril de l’any següent al període 
anual a què facin referència les dades, els agents econò-
mics que s’assenyalen a continuació han de comunicar 
les dades següents a l’òrgan ambiental de la comunitat 
autònoma en què estiguin domiciliats:

a) Els fabricants han de declarar la quantitat total 
d’olis industrials posats al mercat nacional diferenciant, si 
s’escau, els que s’hagin importat d’altres estats membres 
de la Unió Europea o s’hi hagin adquirit. Aquestes dades 
s’han de desagregar, si s’escau, d’acord amb el que esta-
bleixi el Ministeri de Medi Ambient, en col·laboració amb 
les comunitats autònomes, en aplicació de la disposició 
final segona.

Els fabricants d’olis industrials que participin en un 
sistema integrat de gestió d’olis usats han de remetre la 
informació, abans del dia 1 de març de l’any següent, a 
l’entitat responsable de la seva gestió, la qual, al seu torn, 
ha d’enviar, abans de l’1 d’abril d’aquest any, a les comu-
nitats autònomes que hagin autoritzat el sistema integrat 
de gestió, tota la informació esmentada als agents econò-
mics domiciliats en cadascuna.

b) Els agents econòmics que hagin dut a terme les 
diferents operacions de gestió dels olis usats han d’infor-
mar sobre la quantitat gestionada per cadascun i el destí 
final que els hagin donat.

c) Els sistemes integrats de gestió han d’informar 
sobre els olis industrials posats al mercat a través de 
cadascun, així com del destí final que s’hagi donat als olis 
usats.

2. Els fabricants dels olis industrials i, si s’escau, els 
sistemes integrats de gestió han de lliurar abans del mes 
de juliol de cada any un informe sobre els objectius ecolò-
gics assolits l’any precedent, prenent com a referència els 
objectius que estableix l’article 8.

3. L’Administració que rebi la informació que asse-
nyala l’apartat anterior l’ha de tractar adequadament amb 
vista a facilitar el control del compliment dels objectius 
que estableix aquest Reial decret i permetre a les adminis-
tracions públiques i als agents interessats conèixer, en 
cada àmbit geogràfic d’actuació, la magnitud, característi-
ques i evolució dels fluxos d’olis industrials i d’olis usats.

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, la 
desagregació de la informació ha de ser suficient per 
obtenir, almenys, les dades que figuren en l’annex I.

Abans del dia 1 de maig de l’any següent al període 
anual a què facin referència les dades, les comunitats 
autònomes han d’enviar a la Direcció General de Qualitat 
i Avaluació Ambiental, del Ministeri de Medi Ambient, la 
informació que hagin rebut, als efectes de remetre-la a la 
Comissió Europea, a través de la via corresponent.

4. L’accés a la informació i documentació que regula 
aquest article s’ha de regir pel que preveu la legislació 
sobre el dret d’accés a la informació en matèria de medi 
ambient.

5. De la informació que hagin de subministrar els 
agents econòmics a les diferents administracions públi-
ques en virtut del que estableix aquest article, en queden 
exclosos les dades que afectin el secret comercial o indus-
trial.

Article 15. Campanyes d’informació i sensibilització.

1. Per facilitar el compliment del que estableix aquest 
Reial decret, i sense perjudici de les actuacions que s’in-
cloguin en el Pla nacional de residus perillosos, en el futur 
Pla nacional integral de residus i en els corresponents 
plans autonòmics, les administracions públiques, en 
l’àmbit de les seves respectives competències, poden 
posar en servei campanyes d’informació i sensibilització 
social adreçades especialment a garantir que la recollida i 
l’emmagatzematge dels olis usats es dugui a terme en 
condicions ambientalment adequades, així com a crear 
una demanda d’oli regenerat. Aquestes campanyes es 
poden finançar pels sistemes integrats de gestió de con-
formitat amb el que estableixen els corresponents conve-
nis de col·laboració amb les administracions públiques.

2. Els sistemes integrats de gestió poden dur a terme 
campanyes pròpies d’informació i sensibilització social 
adreçades als mateixos fins que especifica l’incís ante-
rior.

Article 16. Règim sancionador.

L’incompliment de les obligacions que estableix 
aquest Reial decret dóna lloc a l’aplicació del règim san-
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cionador que estableix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, sense 
perjudici del que preveu la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació.

Disposició addicional primera. Olis usats de les forces 
armades.

Les forces armades han de lliurar a un gestor autorit-
zat a aquest efecte els olis industrials usats com a conse-
qüència de l’exercici de les seves activitats.

Disposició addicional segona. Vehicles automòbils ofici-
als de l’Administració General de l’Estat.

En l’Administració General de l’Estat s’ha de promoure 
la compra d’olis regenerats.

Disposició addicional tercera. Estadístiques sobre olis 
industrials i olis usats.

Als efectes del que estableix l’article 14.2, el Ministeri 
de Medi Ambient ha de col·laborar amb les comunitats 
autònomes per a la implantació en cadascuna de siste-
mes de recollida d’informació sobre olis industrials i olis 
usats, amb la finalitat de facilitar la correcta elaboració, 
execució i seguiment del pla nacional de residus en el 
qual s’incloguin aquests residus i dels corresponents 
plans autonòmics.

Disposició addicional quarta. Informació sobre la reper-
cussió en el preu del producte dels costos de la gestió 
dels olis usats.

Per als olis industrials posats al mercat a partir de l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret, els fabricants han 
d’informar els usuaris sobre la repercussió en el seu preu 
final dels costos de gestió dels olis usats que es genera-
ran després del seu ús. Aquesta informació s’ha de des-
glossar en la factura.

Disposició transitòria única. Subvenció de la recollida i 
gestió fins a l’entrada en vigor de l’obligació dels 
fabricants o, si s’escau, dels sistemes integrats de ges-
tió.

El Ministeri de Medi Ambient ha de subvencionar la 
recollida i gestió dels olis industrials usats fins a l’entrada 
en vigor de l’obligació que els fabricants o, si s’escau, els 
sistemes integrats de gestió, duguin a terme aquestes 
operacions, en aplicació d’aquest Reial decret. Per a això 
ha de publicar la resolució de convocatòria d’acord amb 
l’Ordre MAM/2191/2005, de 27 de juny, per la qual s’esta-
bleixen les bases reguladores per a concessió de les sub-
vencions per les activitats de recuperació i valorització 
d’olis usats.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre de 28 de febrer de 1989, per 
la qual es regula la gestió d’olis usats, modificada per 
l’Ordre de 13 de juny de 1990.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de legislació bàsica 
sobre protecció del medi ambient, d’acord amb el que 
estableix l’article 149.1.23a de la Constitució, llevat del 
que estableixen la disposició addicional primera i la dis-
posició addicional segona.

Disposició final segona. Desplegament, aplicació i adap-
tació del Reial decret.

1. El titular del Ministeri de Medi Ambient, en l’àmbit 
de les seves competències, ha de dictar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest 
Reial decret.

2. Es faculta el titular del Ministeri de Medi Ambient, 
sense perjudici de les competències de les comunitats 
autònomes, per:

Modificar la llista de productes i preparacions que 
tenen la consideració d’olis industrials, als efectes del que 
estableix l’article 2.a), per adequar-la a les modificacions 
que s’introdueixin en la Nomenclatura combinada que 
estableix el Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 
23 de juliol, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadís-
tica i a l’aranzel duaner comú.

Establir la relació de substàncies la utilització de les 
qual es limita o prohibeix en la fabricació d’olis industri-
als.

Aprovar una llista d’usos d’olis industrials en els quals 
s’ha d’exigir que aquests siguin biodegradables.

Modificar la concentració màxima admissible en poli-
clorobifenils i policloroterfenils en els olis industrials ela-
borats a partir d’olis de base procedents de la regeneració 
d’oli industrial usat.

Modificar els annexos d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», amb excepció 
de les obligacions que estableixen per als fabricants d’olis 
industrials els apartats 6.2 i 6.3 o, alternativament, l’article 
11, que són exigibles a partir de l’1 de gener de 2007.

Madrid, 2 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient,

CRISTINA NARBONA RUIZ
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ANEXO II

Documents de control i seguiment dels olis usats

1. Amb els documents que aquí s’exigeixen es pre-
tén controlar els processos de transferència dels olis 
usats entre productor i gestor, o entre gestors, de manera 
que la titularitat i responsabilitat sobre l’oli usat estiguin 
perfectament identificades.

2. S’estableixen dos tipus de documents:
Amb el document A es controla la transferència d’oli 

usat de tallers, estacions de greixatge, garatges i petits 
productors d’olis usats a recollidors autoritzats per dur a 
terme aquest tipus de recollida. Només s’ha de fer servir 
aquest document A quan el lliurament al recollidor no 
superi la quantitat de 5.000 l.

El document B és de control i seguiment pròpiament 
dit i regula la transferència d’oli usat de recollidors i de 
productor a gestors i centres autoritzats, o d’aquests entre 
si. Així mateix, aquest document B s’ha de fer servir per a 
tots els lliuraments al recollidor de més de 5.000 l.

3. El recollidor ha de ser autoritzat per retirar l’oli 
usat de tallers, estacions de greixatge i garatges, o de 
petits productors d’olis usats, per l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on ha d’efectuar la recollida, i s’ha 
de responsabilitzar de l’oli recollit i d’enviar-lo a un centre 
autoritzat.

4. Els grans productors i gestors intermedis estan 
obligats a garantir el lliurament dels olis usats a un gestor 
o instal·lació autoritzada per rebre’ls, i en aquest cas han 
de formalitzar el document B, de control i seguiment.

Document A.

5. El full de control de recollida consta de tres exem-
plars en paper autocopiable de diferent color: blanc (1), 
verd (2) i groc (3).

El document blanc (1) és per a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on es du a terme la recollida.

El document verd (2) és per a l’òrgan competent de 
la comunitat autònoma on el recollidor mateix dugui a 
terme el dipòsit o emmagatzematge previ, abans de fer 
l’enviament a un centre gestor o instal·lació autorit-
zada.

El document groc (3), que ha de portar al revers la 
signatura del responsable i segell del centre d’on es retira 
l’oli, l’ha de guardar el recollidor durant un període de 
cinc anys.

6. Procediment que s’ha de seguir:
Quan el recollidor autoritzat efectuï la retirada de l’oli 

usat de tallers, estacions de greixatge i garatges, o de 
petits productors, ha de donar als responsables d’aquests 
centres el justificant de lliurament, degudament formalit-
zat.

El recollidor ha d’omplir amb les dades corresponents 
de cada justificant de lliurament les caselles del full de 
control de recollida; al revers del full (3) groc, hi han de 
figurar la signatura del responsable i el segell del centre 
on es recull l’oli usat.

En qualsevol cas ha de quedar sempre degudament 
acreditada la correspondència entre el justificant de lliura-
ment i el full de control de recollida.

Una vegada formalitzat el full de control de recollida, 
hi ha de consignar la data, signar els tres exemplars i 
remetre el full (1) blanc i el (2) verd a les corresponents 
comunitats autònomes abans indicades.

L’enviament de l’oli recollit a un gestor o instal·lació 
autoritzada (estació de transferència, valoritzador energè-
tic, regenerador, etc.) per part d’un un recollidor s’ha de 
controlar a través del document B, document de control i 

seguiment d’olis usats, el qual s’ha de tramitar d’acord 
amb el que s’estableix per a aquest document.

Document B, de control i seguiment.
7. Quan un gran productor, gestor intermedi o recolli-

dor d’olis usats els lliuri a instal·lacions autoritzades per 
emmagatzemar-los, tractar-los o valoritzar-los energètica-
ment, ho ha de fer mitjançant el tràmit establert per al 
document B.

8. El document de control i seguiment consta de sis 
fulls en paper autocopiable i de diferent color: (1) blanc, (2) 
rosa, (3) groc, (4) verd, (5) blau i (6) groc amb una franja 
vermella.

Les caselles reservades per a les signatures no són 
autocopiables, i s’han d’emplenar per separat en cadascun 
dels sis exemplars de què consta el document.

9. Procediment que s’ha de seguir: el productor, reco-
llidor o gestor que dugui a terme l’enviament ha d’emple-
nar les dades A, B, C, D i l’apartat corresponent del grup E, 
si és necessari, inclosa la signatura autoritzada per l’em-
presa.

Ha de conservar, per arxivar-la durant cinc anys, la 
còpia (2) rosa; ha de remetre la còpia (3) groga a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma des d’on fa la remis-
sió; ha de lliurar al transportista les còpies (4), (5) i (6), que 
han d’acompanyar els olis fins al lloc de destí. La còpia (1) 
blanca és per a la Secretaria General per a la Prevenció de 
la Contaminació i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi 
Ambient.

El transportista ha de verificar les dades del grup C i 
signar la casella corresponent, i ha de lliurar les tres còpies 
restants al gestor de destí.

El gestor de destí ha de verificar les dades del grup D, 
signar la casella corresponent i emplenar, si és necessari, 
l’apartat E; i ha de conservar, per arxivar-la durant cinc 
anys, la còpia (6) blava; ha d’enviar la còpia (5), groga amb 
una franja vermella, a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma on estigui ubicat el centre receptor, i la còpia (4) 
verda a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambien-
tal del Ministeri de Medi Ambient.

ANNEX III

Codis de la nomenclatura combinada1 que corresponen 
als olis lubricants de base mineral, sintètica o assimilada 
d’origen animal inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest 

Reial decret
Codis:
2710 19 71.
2710 19 75.
2710 19 81.
2710 19 83.
2710 19 87.
2710 19 91.
2710 19 93.
2710 19 99.
3403 11 00.
3403 19 10.
3403 19 91.
3403 19 99.
3403 91 00.
3403 99 10.
3403 99 90.
3811 21 00.
3811 29 00.
3811 90 00.
3819 00 00.

1 Nomenclatura combinada establerta pel Reglament (CEE) 
núm. 2658/87 del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomen-
clatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú.


