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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
8013 Reial decret 517/2013, de 5 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

846/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen les condicions que han de 
complir les matèries primeres a base de materials polimèrics reciclats per a la 
seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb 
aliments.

El Reial decret 846/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen les condicions que han 
de complir les matèries primeres a base de materials polimèrics reciclats per a la seva 
utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments, disposa, de 
manera transitòria, les condicions que han de complir les matèries primeres a base de 
poli(tereftalat d’etilè) (PET) reciclat obtingut a Espanya per al seu ús en materials i 
objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments, fins que no s’adoptin les 
decisions comunitàries que preveu l’apartat 6 de l’article 13 de Reglament (CE) 
núm. 282/2008, de la Comissió, de 27 de març de 2008, sobre els materials i objectes de 
plàstic reciclat destinats a entrar en contacte amb aliments i pel qual es modifica el 
Reglament (CE) núm. 2023/2006.

L’esmentat Reial decret 846/2011, de 17 de juny, restringeix l’ús del PET reciclat a la 
fabricació de materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aigües de 
beguda envasades, tal com les defineixen el Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, 
pel qual es regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de 
brollador envasades per a consum humà i el Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, 
pel qual es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades 
per al consum humà.

Així mateix, el Reial decret 846/2011, de 17 de juny, estableix les condicions que han 
de complir la resta de les matèries primeres a base de materials polimèrics reciclats per 
utilitzar-les en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments fins que es 
regulin a escala comunitària o nacional.

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) està avaluant la seguretat dels 
processos de reciclatge que presenten els sol·licitants d’acord amb el procediment que 
preveu el Reglament (CE) núm. 282/2008, de la Comissió, de 27 de març de 2008, i es 
preveu que aquest procés finalitzi més enllà de l’any 2013, amb la publicació d’una llista 
positiva d’aquests processos. Davant aquesta situació, l’Associació Nacional de 
Fabricants de Begudes Refrescants Analcohòliques (ANFABRA) ha presentat una 
sol·licitud per ampliar l’àmbit d’aplicació del Reial decret 846/2011, de 17 de juny, a les 
begudes refrescants.

Aquesta situació també ha tingut lloc en altres països del nostre entorn, que han 
elaborat disposicions aplicables durant aquest període transitori. Aquestes excepcions 
s’han concedit a materials fabricats amb poli(tereftalat d’etilè) (PET) reciclat per al seu ús 
en begudes no alcohòliques.

Per tant, l’objecte d’aquest Reial decret és ampliar l’autorització de comercialització i 
ús de matèries primeres a base de poli(tereftalat d’etilè) (PET) reciclat obtingut a Espanya 
als materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb begudes refrescants.

Aquest Reial decret s’ha sotmès al procediment d’informació en matèria de normes i 
reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la 
informació, que preveuen la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 22 de juny de 1998, així com el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora 
aquesta Directiva a l’ordenament jurídic espanyol.
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En la seva tramitació han estat escoltades les comunitats autònomes, les ciutats de 
Ceuta i Melilla, els sectors afectats, el Consell de Consumidors i Usuaris, i ha emès 
informe preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 5 de juliol de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 846/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen 
les condicions que han de complir les matèries primeres a base de materials 
polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar 
en contacte amb aliments.

Se substitueix l’article 2 del Reial decret 846/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen 
les condicions que han de complir les matèries primeres a base de materials polimèrics 
reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb 
aliments, pel text següent:

«Article 2. Condicions per a la comercialització i ús de les matèries primeres a 
base de poli(tereftalat d’etilè) (PET) reciclat obtingut a Espanya.

S’autoritza la comercialització i ús de matèries primeres a base de poli(tereftalat 
d’etilè) (PET) reciclat obtingut a Espanya per utilitzar-les en materials i objectes de 
plàstic destinats a entrar en contacte amb aigües de beguda envasades, tal com 
les defineixen el Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula 
l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de brollador 
envasades per a consum humà, i el Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, 
pel qual es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades 
envasades per al consum humà; i amb begudes refrescants, tal com es defineixen 
al Reial decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació 
tecnicosanitària en matèria de begudes refrescants, sempre que es compleixin les 
condicions següents:

a) Que el responsable del procés de reciclatge hagi presentat una sol·licitud 
vàlida a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), d’acord amb el que 
preveu l’article 5 del Reglament (CE) núm. 282/2008, de la Comissió, de 27 de 
març de 2008, sobre els materials i objectes de plàstic reciclat destinats a entrar en 
contacte amb aliments i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2023/2006.

b) Que el responsable del procés de reciclatge garanteixi que el PET compleix 
les condicions que estableix l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1935/2004, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de 2004, sobre els materials i 
objectes destinats a entrar en contacte amb aliments i pel qual es deroguen les 
directives 80/590/CEE i 89/109/CEE; i l’article 4.e) del Reglament (CE) 
núm. 282/2008, de la Comissió, de 27 de març de 2008.

c) Que els envasos finals continguin, almenys, un 50% de PET verge.
d) Que els fabricants dels envasos que utilitzin com a matèria primera PET 

reciclat hagin notificat a les autoritats sanitàries competents de la comunitat 
autònoma on estigui ubicada la indústria, l’ús d’aquest material, per facilitar-ne el 
control oficial.

Tot això sens perjudici de l’obligació que tenen els operadors de complir les 
condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 2023/2006, de la Comissió, de 22 
de desembre de 2006, sobre bones pràctiques de fabricació de materials i objectes 
destinats a entrar en contacte amb aliments.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de juliol de 2013.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ANA MATO ADROVER
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