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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
12536 Reial decret 943/2010, de 23 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels 
seus residus.

La Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 
2006, relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, va ser objecte 
de transposició a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 106/2008, d’1 de 
febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. Aquesta directiva 
imposa als estats membres, en el seu article 6.2, l’obligació d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir que les piles i acumuladors que no compleixin els requisits que 
aquella conté, no siguin posats al mercat o se’n retirin.

Atès que els requisits previstos, tant en l’esmentada Directiva com en el Reial decret 
de transposició, només són aplicables a les piles i acumuladors que s’hagin posat al mercat 
a partir del 26 de setembre de 2008, les piles i acumuladors posats al mercat legalment 
abans d’aquesta data, que no satisfacin tals requeriments, poden seguir al mercat 
comunitari, tal com s’aclareix en la Directiva 2008/103/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 19 de novembre de 2008, que modifica a la Directiva 2006/66/CE pel que fa a 
la posada al mercat de piles i acumuladors.

Així mateix, la Decisió 2008/763/CE de la Comissió, de 29 de setembre de 2008, per 
la qual s’estableix, en aplicació de la Directiva 2006/66/CE, una metodologia comuna per 
al càlcul de vendes anuals de piles i acumuladors portàtils a usuaris finals, obliga a excloure 
les piles que abandonin el territori espanyol, amb destinació a usuaris finals en altres 
països, en la determinació de les quantitats de piles i acumuladors posades al mercat 
nacional per a la seva venda final.

D’altra banda, és necessari suprimir l’obligació d’etiquetar les unitats de venda 
d’aquests productes amb el símbol del sistema integrat de gestió, en poder-se produir 
casos en què, per raons tècniques i comercials, això no fos possible i pogués afectar el 
mercat comunitari de piles i acumuladors. Amb aquesta mesura s’evita posar en perill el 
correcte funcionament del mercat en la Unió Europea, mantenint l’harmonització en matèria 
d’etiquetatge de conformitat amb el que estableix la Directiva 2006/66/CE.

Igualment, es considera convenient recuperar les formes de gestió que fins a l’entrada 
en vigor del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, s’han aplicat a les bateries d’automoció 
amb un altíssim percentatge de recollida i reciclatge, sense necessitat d’haver d’establir 
altres formes de gestió com els sistemes de dipòsit devolució i retorn o els sistemes 
integrats de gestió. I permetre també als productors de piles, acumuladors i bateries 
industrials i d’automoció que es converteixin en residus perillosos, assumir individualment 
la seva responsabilitat mitjançant l’adopció de sistemes de gestió individual.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultats els agents econòmics i 
socials, les comunitats autònomes i el Consell Assessor de Medi Ambient.

La present disposició 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, regulat en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, als efectes de donar 
compliment al que disposa la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
22 de juny.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’Indústria, 
Turisme i Comerç i de Sanitat i Política Social, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 de juliol de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors 
i la gestió ambiental dels seus residus.

El Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental 
dels seus residus, queda modificat de la manera següent:

Un. L’apartat 1 de l’article 5 queda redactat en els termes següents:

«1. En aplicació de l’article 7.1. de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, tot productor 
està obligat a fer-se càrrec de la recollida i gestió de la mateixa quantitat i tipus de 
piles, acumuladors i bateries usats que hagi posat al mercat per a la seva venda a 
l’usuari final en territori espanyol, sigui quina sigui la modalitat de venda, ja sigui 
directa, electrònica, per correu o automàtica. Les esmentades recollida i gestió s’han 
de portar a terme de la manera que estableix aquest Reial decret.

A aquests efectes es consideren, almenys, els tipus de piles i acumuladors 
següents:

a) Piles botó.
b) Piles estàndard.
c) Acumuladors portàtils.
d) Piles, acumuladors i bateries d’automoció.
e) Piles, acumuladors i bateries industrials.
f) Altres tipus.

El càlcul d’aquesta quantitat s’ha de fer per anys naturals, i s’ha d’expressar com 
el pes de les piles, acumuladors i bateries posats al mercat en territori espanyol en 
l’any de què es tracti, excloent-ne totes les piles, acumuladors i bateries que surtin 
del territori espanyol aquest mateix any abans de ser venuts als usuaris finals.

La posada al mercat de cada pila, acumulador o bateria s’ha de comptabilitzar 
una sola vegada.»

Dos. L’apartat 7 de l’article 5 queda redactat en els termes següents:

«7. Els productors de piles o acumuladors portàtils que, una vegada usats, 
donin lloc a residus que tinguin la consideració jurídica de perillosos, han de garantir 
el compliment de les obligacions que preveu aquest Reial decret, bé mitjançant la 
seva posada al mercat mitjançant un sistema de dipòsit, devolució i retorn, bé 
mitjançant un sistema integrat de gestió l’entitat gestora del qual asseguri la 
consecució dels objectius ecològics i altres obligacions previstos en aquesta norma, 
bé mitjançant un sistema públic de gestió.»

Tres. Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 8.
Quatre. L’apartat 3 de l’article 14 queda redactat en els termes següents:

«3. En cas que els productors optin per la creació de sistemes integrats de 
gestió per assumir aquesta obligació, han d’assegurar el seu finançament mitjançant 
l’aportació d’una quantitat per cada pila, acumulador o bateria que posin per primera 
vegada al mercat i tinguin l’obligació de recollir i gestionar conforme a l’article 5.1, 
quantitat que ha de ser proporcional a l’impacte ambiental dels seus components, 
en particular dels metalls pesants que continguin, i als costos de gestió, tractament 
i reciclatge dels seus residus. Aquesta quantitat, que ha de ser la mateixa en tot 
l’àmbit territorial del sistema integrat de gestió de què es tracti, no té la consideració 
de preu i el seu abonament dóna dret a la utilització del símbol acreditatiu del 
sistema.»
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Disposició final primera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de juliol de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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