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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
4290 Reial decret 234/2013, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a 

l’aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió 
Europea.

L’aprovació del Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió Europea, ha suposat 
la derogació del Reglament (CE), núm. 1980/2000 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de juliol de 2000, i ha comportat la introducció de novetats importants en la regulació 
d’aquesta ecoetiqueta.

El compliment d’aquesta norma comunitària fa necessària l’aprovació d’una norma 
estatal que, respectant l’aplicabilitat directa del Reglament i les competències en la 
matèria que tenen les comunitats autònomes, concreti els aspectes que requereixen un 
desenvolupament per part dels estats.

En particular, aquest Reial decret estableix que les comunitats autònomes o les ciutats 
de Ceuta i Melilla que no hagin designat organismes competents per atorgar l’ús de 
l’etiqueta ecològica de la Unió Europea han d’efectuar aquesta designació en un termini 
de sis mesos des de la data d’entrada en vigor de la norma.

No obstant això, si una comunitat autònoma o les ciutats de Ceuta i Melilla no 
considera justificat o viable disposar d’un organisme competent en l’àmbit propi de la seva 
actuació, es preveu la possibilitat que, mitjançant els convenis de col·laboració 
corresponents, s’efectuï la designació d’un mateix organisme competent que actuï en el 
territori de diverses comunitats autònomes o a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Amb aquesta regulació, i sense perjudici de les responsabilitats a les quals pugui 
donar lloc l’incompliment de les obligacions derivades de dret comunitari, d’acord amb la 
disposició addicional primera de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, es 
pretén garantir que cap operador es vegi privat de la possibilitat d’obtenir l’etiqueta 
ecològica per als seus productes o serveis per falta d’un organisme competent designat al 
lloc de producció o de prestació, amb els consegüents perjudicis per als mateixos 
operadors i per als consumidors.

S’inclou un manament a les comunitats autònomes perquè, en el marc del Pla d’acció 
que acordin els estats i la Comissió Europea i en col·laboració amb el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, promoguin l’ús de l’etiqueta ecològica europea 
i, en relació amb això, s’estableix l’obligació de totes les administracions públiques 
d’integrar l’etiqueta ecològica en les seves diferents polítiques sectorials i, en especial, en 
els seus procediments de contractació pública.

Així mateix, es regula la participació d’Espanya al Comitè d’Etiquetatge Ecològic de la 
Unió Europea que preveu l’article 5 del Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 de novembre.

L’article 6 concreta els criteris de distribució de competències entre els organismes 
competents designats per les comunitats autònomes per concedir l’etiqueta ecològica, 
per a la qual cosa el criteri fonamental és el de l’origen del producte o servei.

El desenvolupament dels procediments de concessió i, si s’escau, prohibició d’utilització 
de l’etiqueta ecològica, es deixa en gran mesura a la normativa autonòmica que s’aprovi en 
la matèria, si bé en el cas de la prohibició d’utilització de l’etiqueta s’estableix un tràmit 
obligatori d’audiència a l’usuari per un termini de quinze dies i es regula la comunicació 
d’aquesta prohibició al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

El derogat Reglament (CE) núm. 1980/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de juliol de 2000, relatiu a un sistema comunitari revisat de concessió d’etiqueta ecològica, 
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exigia el pagament de dos cànons relacionats amb l’etiqueta ecològica: un, per la tramitació 
de la sol·licitud de concessió i un altre, de caràcter anual, per la seva utilització. Tanmateix, 
el Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre 
de 2009, amb la finalitat de fomentar la utilització de l’etiqueta ecològica i incentivar aquells 
els productes dels quals compleixen els criteris de l’etiqueta ecològica, ha determinat que 
l’exigència del cànon anual per l’ús de l’etiqueta té caràcter potestatiu per als organismes 
competents, per la qual cosa aquest cànon pot no ser exigit en el territori nacional.

Així mateix, s’inclou una remissió al règim sancionador que conté la normativa de 
defensa dels consumidors per a la sanció dels incompliments al que disposa el Reglament 
comunitari. El mateix article recorda que la informació comercial enganyosa respecte a 
l’obtenció de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea o al compliment dels requisits 
necessaris per a això pot ser considerada també una pràctica comercial deslleial amb els 
consumidors, d’acord amb el que preveu la legislació aplicable a aquest efecte.

Finalment, l’aprovació d’aquest Reial decret fa necessària la derogació del Reial 
decret 598/1994, de 8 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament 
(CEE), núm. 880/1992, de 23 de març, relatiu a un sistema comunitari de concessió de 
l’etiqueta ecològica.

En la seva elaboració, s’han consultat les comunitats autònomes, el Consell Assessor 
de Medi Ambient i els sectors afectats, i s’ha posat a disposició del públic en general 
d’acord amb el que estableix la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els 
drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa estatal bàsica, d’acord amb el que 
preveu l’article 149.1.13a i 23a de la Constitució, que atribueixen respectivament a l’Estat 
la competència sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica, i de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 
d’abril de 2013,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les condicions per a l’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre 
de 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Article 2. Organismes competents.

1. Correspon a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla designar 
els organismes competents per atorgar a Espanya l’ús de l’etiqueta ecològica de la Unió 
Europea i efectuar les altres funcions que els assigna el Reglament (CE) núm. 66/2010, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009.

2. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de notificar al 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la designació dels organismes 
competents i els canvis que es produeixin en aquesta designació, en la denominació o la 
ubicació de l’organisme competent. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
ha de comunicar a la Comissió Europea tots els organismes competents designats.

3. En la designació dels organismes competents, s’ha de garantir que es compleixen 
els requisits que estableix l’annex V del Reglament comunitari. La designació s’ha de 
retirar, prèvia audiència del mateix organisme, quan aquest incompleixi les condicions, els 
requisits, les funcions o les obligacions que té atribuïdes pel Reglament.

4. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla poden signar els 
convenis de col·laboració que considerin pertinents per al millor acompliment de les 
obligacions i funcions dels organismes competents, així com per acordar la designació 
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d’un mateix organisme competent que actuï en el territori de diverses comunitats 
autònomes o a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Article 3. Promoció de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea.

1. D’acord amb el Pla d’acció que acordin els estats membres i la Comissió Europea, 
les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, en col·laboració amb el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, han de fomentar la utilització de l’etiqueta 
ecològica de la Unió Europea, especialment en el cas de petites i mitjanes empreses.

2. Entre aquestes activitats de promoció, hi pot figurar la realització de campanyes 
de sensibilització, informació i educació pública, dirigides a consumidors, fabricants, 
productors, majoristes, proveïdors de serveis, responsables de l’adjudicació de contractes 
públics, comerciants, detallistes i el públic en general.

Article 4. Integració de l’etiqueta ecològica a la normativa mediambiental i als 
procediments de contractació pública.

Les administracions públiques, en els seus àmbits de competència respectius, han de 
disposar el necessari perquè l’etiqueta ecològica de la Unió Europea es tingui en compte 
en la legislació i les polítiques mediambientals i en particular, en els procediments de 
contractació pública. Igualment, segons l’article 81 de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovada pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els òrgans de 
contractació poden exigir la presentació de certificats que acreditin que l’empresari 
compleix determinades normes de gestió mediambiental. Amb aquesta finalitat, es poden 
remetre al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) o a les normes 
de gestió mediambiental basades en les normes europees o internacionals en la matèria i 
certificades per organismes conformes a la legislació comunitària o a les normes europees 
o internacionals relatives a la certificació.

Article 5. Participació en el Comitè d’Etiquetatge Ecològic de la Unió Europea.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de la Secretaria d’Estat de 
Medi Ambient ha de proposar al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació els representants 
que han d’acudir al Comitè d’Etiquetatge Ecològic de la Unió Europea que preveu l’article 5 
del Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre.

Article 6. Sol·licitud de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea.

1. La sol·licitud de concessió de l’ús de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea per a 
un determinat producte o categoria de productes s’ha de presentar davant l’organisme 
competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla de la qual 
procedeixi aquest producte, que és el competent per al seu atorgament.

2. Quan un mateix producte procedeixi de diverses comunitats autònomes, la 
sol·licitud es pot presentar davant de qualsevol dels seus organismes competents.

3. En el cas de productes que procedeixin de fora de la Unió Europea, la sol·licitud 
s’ha de presentar davant l’organisme competent de qualsevol de les comunitats 
autònomes en què s’hagi de comercialitzar el producte o ja s’hagi comercialitzat.

4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors, s’entén per lloc de procedència 
d’un producte:

a) En el cas de mercaderies, el lloc en què s’hagin produït o fabricat.
b) En el cas de serveis, el lloc en què aquests es prestin o es portin a terme.

Article 7. Procediments de concessió de l’etiqueta ecològica.

Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han d’establir els 
procediments administratius per tramitar les sol·licituds de concessió d’ús de l’etiqueta 
ecològica de la Unió Europea.
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Article 8. Canon per la tramitació de la sol·licitud de concessió de l’etiqueta ecològica.

L’organisme competent per a la concessió de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea ha 
d’exigir el cànon de sol·licitud de conformitat amb el que preveu l’annex III.1 del Reglament 
(CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre. Així mateix, 
pot exigir el cànon anual per l’ús de l’etiqueta que regula l’annex III.2 d’aquest Reglament.

Article 9. Comunicació de la concessió de l’etiqueta ecològica i de la prohibició de la 
seva utilització.

1. Els organismes competents designats per les comunitats autònomes i les ciutats 
de Ceuta i Melilla que concedeixin a un producte l’etiqueta ecològica de la Unió Europea, 
ho han de notificar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a la seva 
comunicació posterior a la Comissió Europea.

2. De la mateixa manera, aquests organismes han de notificar al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a la seva comunicació posterior a la 
Comissió Europea, així com a la resta d’organismes competents, les prohibicions 
d’utilització de l’etiqueta ecològica que hagin establert.

Article 10. Vigilància i control de la utilització de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea.

1. Correspon als organismes competents comprovar l’ús adequat de l’etiqueta 
ecològica de la Unió Europea en els productes que l’hagin obtingut, per a la qual cosa 
poden portar a terme controls que permetin conèixer que es compleixen els criteris i 
requisits que van ser necessaris per a la seva obtenció.

2. L’organisme competent que hagi concedit al producte l’etiqueta ecològica de la 
Unió Europea ha d’informar el seu usuari de qualsevol denúncia sobre el producte que 
porti l’etiqueta ecològica i pot sol·licitar a l’usuari que respongui a aquestes denúncies.

3. Quan un organisme competent que hagi concedit al producte l’etiqueta ecològica 
de la Unió Europea comprovi que un producte que porta l’etiqueta ecològica de la Unió 
Europea no satisfà els criteris de la categoria de productes corresponent o que l’etiqueta 
ecològica de la Unió Europea no s’utilitza d’acord amb el que disposa l’article 9 del 
Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre 
de 2009, ha de prohibir de manera temporal o definitiva, segons la gravetat de 
l’incompliment, la utilització de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea en aquest producte. 
En cas que l’etiqueta hagi estat concedida per un altre organisme competent, ha 
d’informar del fet l’organisme esmentat.

La prohibició o la comunicació anteriors han de ser acordades després de la tramitació 
del corresponent procediment administratiu en què s’ha de donar tràmit d’audiència a 
l’usuari de l’etiqueta ecològica per un termini de quinze dies.

4. Una vegada prohibida la utilització de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea en 
un producte, l’organisme competent ha d’informar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient i la resta d’organismes competents implicats, en els termes de l’article 9.2.

Article 11. Règim sancionador.

Sense perjudici del que estableix l’article anterior, l’incompliment del que disposa el 
Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre 
de 2009, és sancionat d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei general de 
defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Disposició addicional primera. Grup de treball d’etiqueta ecològica.

En aplicació de les previsions de l’article 4.1 del Reglament (CE) núm. 66/2010 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, amb l’objectiu de promoure 
una aplicació coherent d’aquest, es crea el grup de treball d’etiqueta ecològica. Aquest 
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grup està presidit per un representant del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient i hi poden participar representants dels organismes competents, de les 
comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.

Disposició addicional segona. Normes de procediment.

L’actuació de les administracions públiques per aplicar el que disposen el Reglament 
(CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, i 
aquest Reial decret, en el que no s’hi estableix expressament, s’ha d’ajustar al que 
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

El contingut de l’etiqueta ha de figurar en una llengua comunitària. Si s’opta per la 
utilització d’una llengua oficial de l’Estat aquesta ha de ser el castellà, sense perjudici que 
figuri també en la llengua cooficial de la comunitat autònoma.

Disposició transitòria única. Trasllat d’expedients.

1. Els procediments inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret iniciats 
abans de la seva entrada en vigor s’han de resoldre d’acord amb el que preveu la 
normativa vigent en el moment del seu inici.

2. A partir de la data esmentada, les comunitats autònomes han de donar trasllat de 
tots els expedients conclosos a la comunitat autònoma corresponent en virtut del lloc de 
procedència del producte per al seu manteniment, vigilància, ampliacions, modificacions i 
renovacions.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin, 
contravinguin o siguin incompatibles amb el que disposen aquest Reial decret i, en 
particular el Reial decret 598/1994, de 8 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a 
l’aplicació del Reglament (CEE) núm. 880/1992, de 23 de març, relatiu a un sistema 
comunitari de concessió d’etiqueta ecològica.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a i 23a de la 
Constitució, que atribueixen respectivament a l’Estat la competència sobre bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i de legislació bàsica sobre 
protecció del medi ambient.

Disposició final segona. Designació d’organisme competent.

Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla que no hagin designat 
l’organisme competent a què es refereix el Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament 
Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009, han d’efectuar aquesta designació en 
el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 d’abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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