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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
10272

Ordre AAA/1783/2013, d’1 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del
Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
d’envasos i residus d’envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30
d’abril.

La Directiva 94/62/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre,
relativa als envasos i residus d’envasos, va definir el que s’havia d’entendre com a envàs
als efectes de la Directiva esmentada. Posteriorment va ser necessari aclarir aquesta
definició, fet pel qual a través de la Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del
Consell, d’11 de febrer de 2004, es va modificar la definició d’envàs i es van incloure una
sèrie de criteris així com una sèrie d’exemples il·lustratius d’aquests criteris que es van
incorporar a l’annex I. S’incloïa, a més, la previsió que la Comissió Europea, quan fos
procedent, examinaria i revisaria els exemples que il·lustren la definició d’envàs de
l’annex, i en particular analitzaria el cas de les caixes de CD i vídeo, testos, tubs i cilindres
al voltant dels quals s’enrotlla un material flexible, paper que es retira de les etiquetes
autoadhesives i paper d’embalar.
La Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre, es va
incorporar a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
d’envasos i residus d’envasos, i es va desplegar a través del Reial decret 782/1998, de 30
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 11/1997,
de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. Aquest Reglament ja incloïa un annex 1 en el
qual es detallaven productes que no tenien la consideració d’envàs.
La disposició final única del Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, conté una habilitació
per al desplegament, a favor del titular del Ministeri de Medi Ambient, per dictar les
disposicions necessàries per adaptar els annexos del Reglament a les modificacions que,
si s’escau, introdueixi la normativa comunitària.
La incorporació al nostre règim jurídic dels criteris que clarificaven i modificaven la
definició d’envàs es va fer a través de la modificació de la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
efectuada per la disposició final cinquena de la Llei 9/2006, de 29 d’abril, sobre avaluació
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient; d’altra banda la llista
d’exemples va ser incorporada mitjançant l’Ordre MAM/3624/2006, de 17 de novembre,
per la qual es modifiquen l’annex 1 del Reglament per al desplegament i l’execució de la
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, aprovat pel Reial decret
782/1998, de 30 d’abril, i l’Ordre de 12 de juny de 2001, per la qual s’estableixen les
condicions per a la no-aplicació als envasos de vidre dels nivells de concentració de
metalls pesants que estableix l’article 13 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i
residus d’envasos.
Posteriorment, complint el que preveu la Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu
i del Consell, d’11 de febrer de 2004, en relació amb la revisió de determinats articles i per
raons de seguretat jurídica i harmonització de la interpretació de la definició d’envàs, ha
estat necessari revisar i modificar la llista d’exemples il·lustratius de l’annex I per aclarir
nous casos que donin lloc a dubtes sobre què s’ha d’entendre per envàs i què no quedaria
inclòs en aquest concepte, com a conseqüència de la demanda dels estats membres i
dels operadors econòmics per crear un entorn d’igualtat per a tots en el mercat interior.
Els resultats d’aquesta revisió s’han recollit a la Directiva 2013/2/UE de la Comissió,
de 7 de febrer de 2013, que modifica l’annex I de la Directiva 94/62/CE del Parlament
Europeu i del Consell, relativa als envasos i residus d’envasos.
Amb la finalitat d’incorporar al nostre ordenament jurídic els nous exemples d’envasos
incorporats en el nou annex I i en virtut de l’habilitació que conté la disposició final única
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del Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, és procedent modificar l’annex 1 («Exemples
il·lustratius de la interpretació de la definició d’envàs») del Reglament per al desplegament
i l’execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, i derogar, per tant, l’article primer de l’Ordre
MAM 3624/2006, de 17 de novembre.
Aquesta disposició s’ha notificat a la Comissió Europea abans de la seva adopció, de
conformitat amb el que estableix l’article 16 de la Directiva 94/62/CE del Parlament
Europeu i del Consell, relativa als envasos i residus d’envasos.
En la tramitació d’aquesta Ordre s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats representatives dels sectors afectats; així mateix, ha estat sotmesa al tràmit
d’informació pública i ha estat remesa al Consell Assessor de Medi Ambient, en aplicació
de les previsions de 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.
Quant al fonament competencial d’aquesta norma és necessari remetre al mateix títol
competencial que esmenta la disposició addicional tercera del Reial decret 782/1998, de
30 d’abril, que li atorga el caràcter de legislació bàsica sobre planificació general de
l’activitat econòmica i sobre protecció del medi ambient, d’acord amb el que estableix
l’article 149.1.13a i 23a de la Constitució espanyola.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article únic. Modificació de l’annex 1 del Reglament per al desplegament i l’execució
de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, aprovat pel Reial
decret 782/1998, de 30 d’abril.
L’annex 1 del Reglament per al desplegament i l’execució de la Llei 11/1997, de 24
d’abril, d’envasos i residus d’envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d’abril,
queda redactat en els termes següents:
«ANNEX 1
Exemples il·lustratius de la interpretació de la definició d’envàs
Són exemples il·lustratius de la interpretació de la definició d’envàs continguda
en el segon paràgraf de l’article 2.1 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, els següents:
Es consideren envasos:
Capses de dolços.
Pel·lícula o làmina d’embolcall de caixes de CD.
Bosses d’enviament de catàlegs i revistes (que contenen una revista).
Motllos de rebosteria venuts amb peces de rebosteria.
Rotllos, tubs i cilindres al voltant dels quals s’enrotlla un material flexible (per
exemple, pel·lícula plàstica, alumini, paper), excepte els rotllos, tubs i cilindres
destinats a formar part de maquinària de producció i que no s’utilitzin per presentar
un producte com a unitat de venda.
Testos destinats a utilitzar-se únicament per a la venda i el transport de plantes
i no perquè la planta hi estigui durant la seva vida.
Ampolles de vidre per a solucions injectables.
Eixos porta-CD (venuts amb els CD, però no destinats a l’emmagatzematge).
Penjadors per a peces de vestir (venudes amb l’article).
Capses de llumins.
Sistemes de barrera estèril (bosses, safates i materials necessaris per preservar
l’esterilitat del producte).
Càpsules per a màquines de begudes (per exemple, cafè, cacau, llet), que
queden buides després del seu ús.
Ampolles d’acer recarregables utilitzades per a diversos tipus de gasos, a
excepció dels extintors d’incendis.
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No es consideren envasos:
Testos previstos perquè les plantes hi estiguin durant la seva vida.
Caixes d’eines.
Bosses de te.
Capes de cera que recobreixen el formatge.
Pells de salsitxes o embotits.
Penjadors per a peces de vestir (venudes per separat).
Càpsules de cafè, bosses de paper d’alumini per a cafè i monodosi de cafè en
paper filtre per a màquines de begudes, que s’eliminen amb el cafè usat.
Cartutxos per a impressores.
Caixes de CD, DVD i vídeo (venudes amb un CD, DVD o vídeo en el seu
interior).
Eixos porta-CD (venuts buits, destinats a l’emmagatzematge).
Bosses solubles per a detergents.
Suports de veles (com per exemple les que s’usen en cementiris).
Molins mecànics (integrats en un recipient recarregable, per exemple, molins
de pebre recarregables).
Són exemples il·lustratius de la interpretació de la definició d’envàs que conté
el tercer paràgraf de l’article 2.1 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, els següents:
Es consideren envasos, si han estat dissenyats i destinats a ser omplerts en el
punt de venda:
Bosses de paper o plàstic.
Plats i gots d’un sol ús.
Pel·lícules o làmines per embolicar.
Bossetes per a entrepans.
Paper d’alumini.
Fundes de plàstic per a roba neta de bugaderia.
No són envasos:
Remenadors.
Coberts d’un sol ús.
Paper d’embalatge (venut per separat).
Motllos de paper per a forn (venuts buits).
Motllos de rebosteria venuts buits.
Són exemples il·lustratius de la interpretació de la definició d’envàs que conté
el quart paràgraf de l’article 2.1 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, els següents:
Es consideren envasos:
Etiquetes penjades directament del producte o lligades al producte.
Part d’envasos:
Raspalls de rímel que formen part del tancament de l’envàs.
Etiquetes adhesives subjectes a un altre article d’envasament.
Grapes.
Fundes de plàstic.
Dispositius de dosificació que formen part del tancament dels envasos de
detergents.
Molins mecànics (integrats en un recipient no recarregable carregat amb un
producte, per exemple, molins de pebre plens de pebre).
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No són envasos:
Etiquetes d’identificació per radiofreqüència (RFID).»
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les normes que s’oposin al que estableix aquesta Ordre.
Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.
Mitjançant aquesta Ordre ministerial s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la
Directiva 2013/2/UE de la Comissió, de 7 de febrer de 2013, que modifica l’annex I de la
Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als envasos i residus
d’envasos.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 1 d’octubre de 2013.–El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
Miguel Arias Cañete.
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