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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
12931 Reial decret 1025/2015, de 13 de novembre, 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, disposava, 
de manera transitòria, les condicions que havien de complir les matèries primeres a base 
de poli(tereftalat d’etilè) (PET) reciclat obtingut a Espanya per utilitzar-les en materials i 
objectes destinats a entrar en contacte amb aigües de beguda envasades, fins que 
s’adoptessin 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.

Aquest Reial decret va ser modificat mitjançant el 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, que n’amplia l’àmbit d’aplicació a les begudes refrescants.

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

Atès que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (d’ara endavant EFSA) encara 
no ha acabat l’avaluació de totes les sol·licituds presentades però que ja n’ha emès un 
gran nombre d’opinions, no tindria sentit establir restriccions, en l’àmbit nacional, de l’ús 
del PET o altres materials plàstics reciclats obtinguts a Espanya, si les avaluacions 
d’aquests processos han estat favorables, de manera que es poden adoptar les condicions 
i limitacions recollides per EFSA en les seves opinions. Totes aquestes sol·licituds i 
opinions es poden consultar a la pàgina web d’EFSA (http://www.efsa.europa.eu/).

Per tant, l’objecte d’aquest Reial decret és la modificació de l’article 2 del Reial 
decret 846/2011, de 17 de juny, per tal d’ampliar l’autorització de comercialització i l’ús de 
matèries primeres a base de PET o altres materials plàstics reciclats obtinguts a Espanya 
als aliments que estableixi EFSA en les seves opinions i en les mateixes condicions d’ús.

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 preveu la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 9 de setembre de 2015, per la qual s’estableix un procediment d’informació en matèria 
de reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la 
informació.

En la seva tramitació s’han escoltat les comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta i 
Melilla, els sectors afectats, les associacions de consumidors, el Consell de Consumidors 
i Usuaris, i n’ha emès un informe preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 13 de novembre de 2015,
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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.

Es modifica 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, que queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Condicions per a la comercialització i ús de les matèries primeres a 
base de poli(tereftalat d’etilè) (PET) o altres materials plàstics reciclats obtinguts 
a Espanya.

S’autoritza la comercialització i ús de matèries primeres a base de poli(tereftalat 
d’etilè) (PET) o altres materials plàstics reciclats obtinguts a Espanya per utilitzar-les 
en materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb aliments, 
sempre que es compleixin les condicions següents:

a) Que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (d’ara endavant EFSA) 
hagi emès una opinió favorable sobre el procés de reciclatge, 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 hagi notificat a les autoritats 
sanitàries competents de la comunitat autònoma on estiguin ubicades les seves 
instal·lacions el començament de la fabricació d’aquest material, per facilitar-ne així 
el control oficial.

c) Que el responsable del procés de reciclatge garanteixi que el PET o un altre 
material plàstic s’ha obtingut seguint les condicions de fabricació disposades a 
l’opinió d’EFSA.

d) Que els operadors que utilitzin els envasos de PET o un altre material 
plàstic reciclat garanteixin que es compleixen els usos avaluats per EFSA.

Tot això sense 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.»

Disposició addicional única. Despesa pública.

La regulació que inclou aquesta norma no pot comportar un increment de despesa 
pública.

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, 13 de novembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI
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