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Onzè. El període de pràctiques.
1. El període de pràctiques professional, al qual pot 

optar el sol·licitant en els termes que fixen els articles 
1r.d) i 7 del Reial decret 1665/1991, s’ha d’adaptar a un 
programa específic la modalitat i durada del qual ha de 
ser determinada per la Subdirecció General de Recursos, 
Reclamacions i Relacions amb l’Administració de Justícia 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord, en 
casos excepcionals, amb la Secretaria General Tècnica del 
Ministeri d’Educació i Ciència, escoltada la corporació 
professional d’àmbit estatal corresponent.

2. En el termini d’un mes a partir de la data de pre-
sentació de l’escrit d’opció de l’interessat en què sol·liciti 
sotmetre’s a un període de pràctiques, la Subdirecció 
General de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç ha de consultar el col·legi professional o consell 
general que correspongui, en relació amb la proposta de 
l’interessat sobre el professional que hagi de ser respon-
sable del període de pràctiques. Si en el termini de quinze 
dies la corporació consultada no respon, s’ha d’entendre 
complerta l’audiència.

Abans que transcorrin dos mesos des que l’interessat 
hagi presentat la sol·licitud, la Subdirecció General de 
Recursos, Reclamacions i Relacions amb l’Administració 
de Justícia li ha de notificar el programa i la designació 
del professional responsable de les pràctiques. Amb 
aquesta notificació comença a comptar-se la durada de 
les pràctiques.

La designació a què es refereix el paràgraf anterior ha 
de recaure en un titulat de l’especialitat corresponent, 
voluntàriament inscrit en una llista a aquest efecte, que ha 
de portar cadascun dels col·legis professionals o consells 
generals afectats. Aquestes corporacions han d’actualit-
zar-la, almenys anualment, i donar coneixement del seu 
contingut a la Subdirecció General de Recursos, Reclama-
cions i Relacions amb l’Administració de Justícia del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

3. El període de pràctiques de l’interessat ha de tenir 
lloc a l’establiment i sota la responsabilitat i avaluació del 
professional designat, d’acord amb l’apartat anterior.

El termini d’exercici en pràctiques de la professió no 
pot excedir els tres anys, tal com determina l’article 1.d) 
del Reial decret 1665/1991, en el cas de les professions de 
físic, químic, enginyer industrial, enginyer de mines, engi-
nyer de telecomunicació, enginyer naval, ni els dos anys 
si es tracta de les professions d’enginyer tècnic industrial, 
enginyer tècnic de mines, enginyer tècnic de telecomuni-
cació, enginyer tècnic naval i tècnic d’empreses i activitats 
turístiques.

Durant el transcurs del període de pràctiques, la Sub-
direcció General de Recursos, Reclamacions i Relacions 
amb l’Administració de Justícia del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç pot acordar entrevistes amb l’interessat 
i amb el professional responsable o altres mitjans d’ins-
pecció tendents a verificar el compliment del programa 
establert.

4. Finalitzat el període de pràctiques, el professional 
que hagi estat responsable de les pràctiques del sol-
licitant ha de trametre en el termini d’un mes a la Subdi-
recció General de Recursos, Reclamacions i Relacions 
amb l’Administració de Justícia del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç un certificat acreditatiu del compliment 
o incompliment del programa prescrit. En vista del certifi-
cat que acrediti el compliment de l’esmentat programa, 
en el termini d’un mes s’ha de dictar resolució d’habilita-
ció per a l’exercici de l’activitat professional corresponent. 
Si el certificat és d’incompliment, l’interessat pot sol-
licitar la realització d’un nou període de pràctiques.

Per dur a terme el nou període de pràctiques s’ha de 
seguir el procediment que estableix el present punt.

Dotzè. Recursos.–Contra les resolucions dictades en 
execució de la present Ordre es pot interposar recurs d’al-
çada davant el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç.

Tretzè. Terminis.
1. Els informes necessaris per resoldre les sol·licituds 

s’han d’emetre en el termini màxim d’un mes.
2. El procediment d’examen i resolució d’una sol-

licitud d’exercici d’una professió regulada té una durada 
màxima de quatre mesos, comptats a partir de la presen-
tació de la documentació completa, d’acord amb el que 
preveu l’article 8.2. de la Directiva 89/48/CEE.

3. Les sol·licituds de reconeixement a què es refereix 
la present Ordre, en les quals no s’hagi dictat resolució 
dins el termini escaient, es poden entendre desestimades 
als efectes d’interposició del recurs que escaigui, d’acord 
amb el que assenyala la disposició addicional 29.a) de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, en relació amb el que 
disposa l’article 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. Això no exclou el 
deure de dictar una resolució expressa, tal com preveu 
l’article 43.4 de l’esmentada Llei 30/1992.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o 
inferior, en tot el que s’oposin a la present Ordre i, concre-
tament, l’Ordre de 2 d’octubre de 1995.

Disposició final primera. Instruccions d’aplicació.

S’autoritza el titular de la Subsecretaria d’Indústria, 
Turisme i Comerç per dictar les instruccions que siguin 
necessàries per a l’aplicació de la present Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de febrer de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sr. Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i Sra. Ministra 
d’Educació i Ciència. 

 3874 REIAL DECRET 252/2006, de 3 de març, pel 
qual es revisen els objectius de reciclatge i 
valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i pel 
qual es modifica el Reglament per a la seva 
execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 
30 d’abril. («BOE» 54, de 4-3-2006.)

La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’en-
vasos, i el Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, que 
n’aprova el Reglament, incorporaven a l’ordenament jurí-
dic intern la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 20 de desembre, relativa als envasos i resi-
dus d’envasos.

Aquesta Directiva tenia per objecte harmonitzar les 
normes sobre gestió d’envasos i residus d’envasos dels 
diferents estats membres, amb la finalitat de prevenir o 
reduir el seu impacte sobre el medi ambient i evitar obs-
tacles comercials entre els diferents estats membres de la 
Unió Europea.
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Aquesta Directiva 94/62/CE ha estat modificada per la 
Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
d’11 de febrer de 2004, en la qual, al costat de la introduc-
ció de determinats criteris relatius al mateix concepte 
d’envàs, s’hi estableixen nous i més exigents objectius, 
tendents a reduir l’impacte ambiental dels residus d’enva-
sos, com igualment a fer més coherent el mercat interior 
del reciclatge d’aquests materials. La desagregació 
d’aquests objectius per als diferents materials obliga a 
adoptar mesures específiques més rigoroses per a cada 
un dels sectors afectats.

Així, aquest Reial decret transposa parcialment la 
Directiva 2004/12/CE, i modifica els objectius de reciclatge 
i valorització que figuren en l’article 5 de la Llei 11/1997, de 
24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, d’acord amb 
l’habilitació inclosa en la disposició final segona de la 
mateixa Llei. Aquest precepte autoritza el Govern a dictar 
les disposicions necessàries per revisar els objectius de 
reciclatge i valorització que estableix l’article 5 per adap-
tar-los a les modificacions que siguin introduïdes per la 
normativa comunitària.

D’altra banda, i a fi de garantir la comparabilitat de 
dades entre els estats membres s’ha dictat la Decisió 
2005/270/CE de la Comissió, de 22 de març de 2005, per la 
qual s’estableixen els models relatius al sistema de bases 
de dades de conformitat amb la Directiva 94/62/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa als envasos i 
residus d’envasos, al contingut de la qual s’ha d’ajustar la 
informació que s’ha de subministrar sobre envasos i residus 
d’envasos, i, per tant, se substitueix l’annex 4 del Regla-
ment 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.

Alhora, es pot assenyalar la importància pràctica de la 
possible formalització d’acords voluntaris i convenis de 
col·laboració entre les administracions competents i els 
agents econòmics per aconseguir els objectius ambien-
tals perseguits. Es tracta d’instruments legals que aparei-
xen en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, i en la Llei 10/1998, de 
21 d’abril, de residus, que, per la seva pròpia flexibilitat, 
permeten als agents que operen en tota la cadena de l’en-
vàs un ampli marge d’acció per facilitar-los el compliment 
de les obligacions derivades de la legislació vigent.

També els agents que operen en la gestió dels enva-
sos i residus d’envasos, de conformitat en tot cas amb el 
principi comunitari de «qui contamina paga» i de respon-
sabilitat del productor, han d’assumir una responsabilitat 
compartida a l’hora de procurar que l’impacte ambiental 
dels envasos i residus d’envasos, durant el seu cicle de 
vida, sigui el mínim possible. Així mateix s’ha d’exigir, en 
els casos que escaigui, una cooperació estreta de totes les 
parts implicades.

Igualment, atès que els consumidors i el públic en 
general tenen un paper clau en la gestió dels envasos i 
residus d’envasos, han d’estar informats per adquirir pau-
tes de comportaments i actituds més respectuoses amb el 
medi ambient.

Finalment, aquest Reial decret possibilita al Govern 
perquè en col·laboració amb les comunitats autònomes 
proposi mesures per fomentar l’ús de materials reciclats 
procedents dels residus d’envasos, seguint les directrius 
que estableix el Pla nacional de residus urbans en què es 
preveuen aquest tipus de mesures, que també s’han 
inclòs en la nova Estratègia europea de prevenció i reci-
clatge de residus, a la qual dóna suport la Resolució del 
Consell de 28 de juny de 2004.

En el procediment d’elaboració d’aquesta norma han 
estat consultades les comunitats autònomes, el Consell 
Assessor de Medi Ambient, els agents econòmics interes-
sats i un elevat nombre d’organitzacions socials, a través 
de la Comissió Mixta d’Envasos i Residus d’Envasos cons-
tituïda de conformitat amb la disposició addicional cin-
quena de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, i s’ha emès el dicta-

men preceptiu de la Comissió Nacional d’Administració 
Local.

Aquesta disposició, d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 16 de la Directiva 94/62/CE, s’ha sotmés al procés d’in-
formació en matèria de normes i reglamentacions tècni-
ques i reglaments relatius als serveis de la societat de la 
informació, previst en la Directiva 98/34/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 22 de juny de 1998, modificada 
per la Directiva 98/48/CE, de 20 de juliol de 1998, així com 
en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora 
aquestes directives a l’ordenament jurídic espanyol.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Medi 
Ambient; d’Economia i Hisenda; d’Indústria, Turisme i 
Comerç; d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i de Sanitat i 
Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 3 
de març de 2006,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació dels objectius de reciclatge i 
valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
d’envasos i residus d’envasos.

U. En virtut de l’habilitació inclosa en la disposició 
final segona de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i 
residus d’envasos, es modifiquen els objectius de reci-
clatge i valorització que estableixen els apartats a) i b) de 
l’article 5 de la manera següent:

a) Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i 
sense perjudici del que estableixen els apartats b) i c), 
s’ha de reciclar entre un mínim del 25% i un màxim del 
45% en pes de la totalitat dels materials d’envasament 
continguts en els residus d’envasos, amb un mínim del 
15% en pes per a cada material d’envasament;

b) Abans del 31 de desembre de 2008, i en anys suc-
cessius, s’ha de reciclar entre un mínim del 55% i un 
màxim del 80% en pes dels residus d’envasos;

c) Abans del 31 de desembre de 2008, i en anys suc-
cessius, s’han d’assolir els següents objectius mínims de 
reciclatge dels materials continguts en els residus d’enva-
sos:

1r el 60 per cent en pes del vidre,
2n el 60 per cent en pes del paper i cartó,
3r el 50 per cent en pes dels metalls,
4t el 22,5 per cent en pes dels plàstics, comptant 

exclusivament el material que es torni a transformar en 
plàstic,

5è el 15 per cent en pes de la fusta;

d) Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i 
sense perjudici del que estableix l’apartat e), s’ha de valo-
ritzar o incinerar en instal·lacions d’incineració de residus 
amb recuperació d’energia entre un mínim del 50 per cent 
i un màxim del 65 per cent en pes dels residus d’enva-
sos;

e) Abans del 31 de desembre de 2008, i en anys suc-
cessius, s’ha de valoritzar o incinerar en instal·lacions 
d’incineració de residus amb recuperació d’energia un 
mínim del 60 per cent en pes dels residus d’envasos.

Dos. Els objectius de reciclatge de l’apartat 1 s’ente-
nen inclosos en el marc dels objectius generals de valorit-
zació.

Article segon. Modificació del Reglament per a l’execu-
ció 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.

El Reglament per a l’execució de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, d’envasos i residus d’envasos, aprovat pel Reial 
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decret 782/1998, de 30 d’abril, queda modificat de la 
manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la 
manera següent:

«1. Les administracions públiques, en l’àmbit 
de les seves competències, han de fomentar l’ús 
dels materials obtinguts a partir de residus d’enva-
sos reciclats. Amb aquesta finalitat, s’han de promo-
cionar les mesures que preveuen els plans nacionals 
de residus tendents a incrementar aquest ús i a crear 
o millorar els mercats secundaris dels materials reci-
clats procedents de residus d’envasos.

Així mateix, dins de les seves disponibilitats 
pressupostàries, les administracions públiques 
poden establir subvencions i ajudes públiques per 
fomentar activitats d’investigació i desenvolupa-
ment d’inversions destinades a la transformació o 
millora de les plantes d’envasament que siguin 
necessàries per utilitzar envasos reutilitzables, a l’ús 
de primeres matèries secundàries procedents del 
reciclatge d’envasos en la fabricació de nous enva-
sos o productes de qualsevol tipus, a la fabricació 
d’envasos reutilitzables o reciclables, o a la posada 
en marxa d’activitats que afavoreixin la reutilització 
o el reciclatge.»

Dos. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 5, amb la 
redacció següent:

«3. Als efectes d’avaluar el compliment dels 
objectius de reciclatge i valorització esmentats en 
l’article 5 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i 
residus d’envasos, es poden tenir en compte els 
residus d’envasos que s’hagin exportat de conformi-
tat amb el Reglament (CEE) 259/93 del Consell, d’1 
de febrer de 1993, relatiu a la vigilància i al control 
dels trasllats de residus a l’interior, a l’entrada i a la 
sortida de la Comunitat Europea, i normes que el 
despleguen, sempre que s’acrediti que l’operació de 
reciclatge o valorització es va portar a terme en con-
dicions més o menys equivalents a les que preveu la 
legislació comunitària en la matèria.»

Tres. S’hi afegeix un nou article 9 bis, amb la redac-
ció següent:

«Article 9 bis. Acords voluntaris i convenis de col-
laboració.
1. Sempre que s’aconsegueixin els objectius 

que estableix l’article 5 de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, les administracions públiques competents i 
els agents econòmics responsables de la posada al 
mercat d’envasos i productes envasats poden subs-
criure acords voluntaris i convenis de col·laboració, 
de conformitat amb el que preveu l’article 8 de la 
Llei 10/1998, de 21 d’abril.

En els instruments de formalització d’aquests 
acords o convenis s’hi han d’especificar, almenys, 
les qüestions següents:

a) Les parts intervinents i la capacitat jurídica 
amb què actuen.

b) Objectius que es pretén assolir amb la for-
malització de l’acord o conveni i actuacions i termi-
nis necessaris per aconseguir-los.

c) Condicions en què s’informa el públic dels 
resultats obtinguts en l’aplicació de l’acord o con-
veni.

d) Règim de finançament.
e) Termini de vigència de l’acord o conveni, 

possibilitat de prorrogar-lo i causes d’extinció.

f) Procediment de control per part de les admi-
nistracions públiques competents dels resultats i els 
progressos obtinguts en virtut de l’acord o conveni i 
terminis per a la seva realització.

g) Responsabilitat per incompliment de l’acord o 
conveni, sense perjudici que quan aquest sigui impu-
table als agents econòmics que participen en l’acord o 
conveni cal atenir-se al que estableixen el capítol IV i la 
disposició addicional primera de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, i el títol VI de la Llei 10/1998, de 21 d’abril.

2. Els acords i convenis s’han de notificar en la 
fase d’esborrany a la Comissió Europea, d’acord 
amb el que estableix el Reial decret 1337/1999, de 31 
de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació 
en matèria de normes i reglaments tècnics. Les 
administracions públiques competents han de dis-
posar la publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat” o 
en els diaris oficials de les comunitats autònomes 
d’un extracte dels acords o convenis subscrits i han 
de garantir que el text íntegre d’aquests acords o 
convenis estigui a disposició del públic.

3. La resta d’agents econòmics es poden adhe-
rir a aquests acords voluntaris i convenis de col-
laboració en les condicions que s’hi estableixin.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 15 queda redactat de la 
manera següent:

«2. L’òrgan competent de la comunitat autò-
noma que rebi la informació que assenyala l’apartat 
anterior l’ha d’agrupar adequadament, i ha d’elabo-
rar una base de dades sobre envasos i residus d’en-
vasos que contingui la informació que assenyala 
l’annex 4, de manera que, dins el seu àmbit geogrà-
fic d’actuació, permeti conèixer la magnitud, carac-
terístiques i evolució dels fluxos d’envasos i residus 
d’envasos, així com el control del compliment dels 
objectius que estableix l’article 5 de la Llei 11/1997.

L’accés a aquestes bases de dades s’ha de regir 
pel que preveu la legislació sobre el dret d’accés a la 
informació en matèria de medi ambient.

Les comunitats autònomes han de remetre a la 
Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental 
la informació que assenyala aquest article, abans 
del dia 31 de maig de l’any següent al període anual 
a què estiguin referides les dades.

El Ministeri de Medi Ambient ha de comunicar la 
informació esmentada a la Comissió Europea en un 
termini de 18 mesos a partir del final de l’any corres-
ponent, sense perjudici del que disposa el Reglament 
(CE) núm. 2150/2002 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de novembre de 2002, relatiu a les 
estadístiques sobre residus.

Juntament amb els quadres formalitzats, s’ha 
d’enviar una descripció de la manera en què s’han 
recopilat les dades. En aquesta descripció també s’han 
d’explicar les estimacions que s’hagin fet servir.»

Cinc. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 16, amb la 
redacció següent:

«5. Les administracions públiques han de pro-
moure campanyes d’informació i sensibilització dels 
agents econòmics i dels consumidors i han de fer 
públics les mesures i objectius que preveu aquest 
Reial decret.»

Sis. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 17, amb la 
redacció següent:

«4. En les revisions del Pla nacional de residus 
urbans i, en particular, del Programa nacional de 
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residus d’envasos i envasos usats, s’hi ha d’incloure 
les mesures per reduir el pes de la totalitat dels resi-
dus d’envasos generats i fomentar la prevenció de la 
contaminació i l’aplicació del principi de responsabi-
litat dels productors.»

Set. L’annex 4 queda redactat de la manera següent:

«ANNEX 4
Informació que s’ha de subministrar sobre enva-
sos i residus d’envasos, d’acord amb la Decisió 
2005/270/CE de la Comissió, de 22 de març de 
2005, per la qual s’estableixen els models relatius 
al sistema de bases de dades de conformitat amb 
la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del 

Consell, relativa als envasos i residus d’envasos
1. Objecte.
Aquest annex té per objecte establir els models 

relatius als sistemes de bases de dades sobre enva-
sos i residus d’envasos que preveuen l’article 15 de 
la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’en-
vasos, i l’article 15 d’aquest Reglament.

2. Definicions.
1. A més de les definicions pertinents que esta-

bleix l’article 2 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, en 
l’elaboració de la informació sobre envasos i residus 
d’envasos són aplicables les definicions següents:

a) Residus d’envasos generats: la quantitat 
d’envasos que es converteixen en residus, d’acord 
amb el que estableix l’article 2 de la Llei 11/1997, de 
24 d’abril, després d’haver estat utilitzats per conte-
nir, protegir, manipular, distribuir i presentar merca-
deries.

b) Residus d’envasos valoritzats: la quantitat 
de residus d’envasos generats en el territori de l’Es-
tat que es valoritzen en el mateix Estat, en un altre 
Estat membre de la Unió Europea o fora d’aquesta.

c) Residus d’envasos valoritzats o incinerats en 
instal·lacions d’incineració de residus amb recupe-
ració d’energia: la quantitat de residus d’envasos 
generats en el territori de l’Estat que es valoritzen o 
incineren en instal·lacions d’incineració de residus 
amb recuperació d’energia en el mateix Estat, en un 
altre Estat membre de la Unió Europea o fora de la 
Comunitat.

d) Residus d’envasos reciclats: la quantitat de 
residus d’envasos generats en l’Estat que es reciclen 
en el mateix Estat, en un altre Estat membre de la 
Unió Europea o fora de la Unió Europea.

e) Percentatge de valorització o incineració en 
instal·lacions d’incineració de residus amb recupe-
ració d’energia: als efectes dels apartats d) i e) de 
l’article 5 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, en la redac-
ció que en fa l’article 1 del Reial decret pel qual es 
modifiquen els objectius de reducció, reciclatge i 
valorització d’envasos i residus d’envasos, la quanti-
tat total de residus d’envasos valoritzats o incinerats 
en instal·lacions d’incineració de residus amb recu-
peració d’energia dividida per la quantitat total de 
residus d’envasos generats.

f)  Percentatge de reciclatge: a efectes de l’arti-
cle 5 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, la quantitat total 
de residus d’envasos reciclats dividida per la quanti-
tat total de residus d’envasos generats.

2. Els residus d’envasos generats a què es refe-
reix l’apartat 1.a) no inclouen cap tipus de residu de 
la producció d’envasos o materials d’envasament o 
de qualsevol altre procés de producció.

Als efectes d’aquest annex, es pot considerar 
que la generació de residus d’envasos equival a la 
quantitat d’envasos comercialitzats durant el mateix 
any.

3. Determinació de les dades.
1. Les dades corresponents al total d’envasos 

han de comprendre tots els envasos segons queden 
delimitats en els articles 1.2 i 2.1) de la Llei 11/1997, 
de 24 d’abril.

Se’n poden fer servir estimacions, en particular 
en el cas dels materials dels quals es genera una 
quantitat menor i en el dels materials que no s’es-
menten en aquest annex. Aquestes estimacions 
s’han de basar en la millor informació disponible i 
s’han de presentar de conformitat amb el que dis-
posa l’article 15.2 d’aquest Reglament.

2. Es considera que els envasos reutilitzables 
s’han comercialitzat quan estiguin disponibles per 
primera vegada juntament amb les mercaderies que 
estan destinats a contenir, protegir, manipular, dis-
tribuir o presentar.

Els envasos reutilitzables no es consideren resi-
dus d’envasos quan es retornin per reutilitzar-los. 
Els envasos reutilitzables no es consideren comer-
cialitzats com a envasos quan tornin a estar disponi-
bles després que s’hagin reutilitzat amb una merca-
deria.

Es consideren residus d’envasos els envasos 
reutilitzables rebutjats al final del seu cicle de vida.

Als efectes d’aquest annex, es pot considerar 
que els residus d’envasos generats a partir d’enva-
sos reutilitzables equivalen a la quantitat d’envasos 
reutilitzables comercialitzats durant el mateix any.

3. Els envasos compostos s’han de consignar 
segons el material predominant per pes.

Així mateix, es poden presentar a part, amb 
caràcter voluntari, dades referents a la valorització i 
al reciclatge de materials compostos.

4. El pes dels residus d’envasos valoritzats o 
reciclats ha de ser el de les entrades de residus d’en-
vasos en un procés efectiu de valorització o reci-
clatge. En cas que la producció d’un centre de classi-
ficació es destini a processos efectius de reciclatge o 
valorització sense pèrdues significatives, es pot con-
siderar que aquesta producció correspon al pes dels 
residus d’envasos valoritzats o reciclats.

4. Comptabilització dels residus d’envasos 
exportats.

1. Els residus d’envasos exportats fora de la 
Unió Europea només s’han de comptabilitzar com a 
valoritzats o reciclats quan hi hagi proves fidedignes 
que la valorització o el reciclatge s’han portat a 
terme en condicions equivalents, en termes gene-
rals, a les que estableix la normativa comunitària en 
aquest àmbit.

2. Els moviments transfronterers de residus 
d’envasos s’han d’ajustar a les disposicions del 
Reglament (CEE) núm. 259/93 del Consell, d’1 de 
febrer de 1993, relatiu a la vigilància i al control dels 
trasllats de residus a l’interior, a l’entrada i a la sor-
tida de la Comunitat Europea, del Reglament (CE) 
núm. 1420/1999 del Consell, de 29 d’abril de 1999, 
pel qual s’estableixen normes i procediments 
comuns aplicables als trasllats de certs tipus de resi-
dus a determinats països no membres de l’OCDE, i 
del Reglament (CE) núm. 1547/1999 de la Comissió, 
de 12 de juliol de 1999, pel qual es determinen, 
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d’acord amb el Reglament (CEE) núm. 259/93 del 
Consell, els procediments de control que s’han 
d’aplicar als trasllats d’alguns residus a determinats 
països als quals no és aplicable la Decisió C (92) 39 
final de l’OCDE.

3. Els residus d’envasos generats en altres 
estats membres o fora de la Unió Europea que s’en-
viïn amb fins de valorització o reciclatge a Espanya 
no s’han de comptabilitzar com a valoritzats o reci-
clats a Espanya.

5. Pes dels residus d’envasos valoritzats o reci-
clats.

1. El pes dels residus d’envasos valoritzats o 
reciclats s’ha de mesurar fent servir un percentatge 
d’humitat natural dels residus d’envasos compara-
ble al dels envasos comercialitzats equivalents.

S’han d’efectuar correccions de les dades mesu-
rades referents al pes dels residus d’envasos valorit-
zats o reciclats en cas que el percentatge d’humitat 
dels residus d’envasos difereixi regularment i signi-
ficativament del dels envasos comercialitzats i això 
pugui comportar una notable sobreestimació o sub-
estimació dels percentatges de valorització o reci-
clatge d’envasos.

Aquestes correccions s’han de limitar a casos 
excepcionals, causats per condicions especials d’or-
dre climàtic o d’altres tipus.

Les correccions significatives s’han de consignar 
en les descripcions sobre la recopilació de dades de 
conformitat amb el que estableix l’article 15.2 
d’aquest Reglament.

2. En el pes dels residus d’envasos valoritzats o 
reciclats no s’han de comptabilitzar, en la mesura 
que això sigui factible, els materials diferents dels 
d’envasament recollits amb els residus d’envasos.

S’han d’efectuar correccions de les dades sobre 
el pes dels residus d’envasos valoritzats o reciclats 
quan els materials diferents dels d’envasament 
inclosos en els residus destinats a un procés efectiu 
de valorització o reciclatge puguin comportar una 
notable sobreestimació o subestimació dels percen-
tatges de valorització o reciclatge d’envasos.

No s’han d’efectuar correccions pel que fa a les 
petites quantitats de materials diferents dels d’enva-
sament o materials contaminats que acostumen a 
estar presents en els residus d’envasos.

Les correccions significatives s’han de consignar 
en les descripcions sobre la recopilació de dades 
que regula l’article 15.2 d’aquest Reglament.

6. Extensió de les disposicions sobre valoritza-
ció.

Les disposicions sobre valorització també són 
aplicables, amb les adaptacions consegüents, als 
residus d’envasos incinerats en instal·lacions d’inci-
neració de residus amb recuperació d’energia, a què 
es refereixen els apartats 3, 4 i 5.

7. Informació complementària.
El Ministeri de Medi Ambient pot proporcionar 

unes altres dades sobre els envasos i residus d’en-
vasos, en la mesura que en tingui.

Entre aquestes dades poden figurar les següents:
a) dades sobre la producció, les exportacions i 

les importacions d’envasos buits;
b) dades sobre els envasos reutilitzables;
c) fraccions específiques d’envasos com ara els 

envasos compostos;
d) nivells de concentració de metalls pesants en 

els envasos, a tenor de l’article 13 de la Llei 11/1997, 
i presència de substàncies nocives i altres substàn-
cies i materials perillosos d’acord amb l’annex de la 
dita Llei;

e) residus d’envasos que es consideren perillo-
sos per haver estat contaminats pel contingut del pro-
ducte d’acord amb el que estableixen la Llei 10/1998, 
de 21 d’abril, de residus, i l’Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les opera-
cions de valorització i eliminació de residus i la llista 
europea de residus.

8. Presentació de les dades.
Les dades s’han de presentar seguint els models 

que estableixen els quadres següents, començant 
per les dades corresponents a 2003, i s’han de for-
malitzar amb periodicitat anual d’acord amb el que 
estableix l’article 15 d’aquest Reglament.» 



Suplement núm. 7 Dijous 16 març 2006 805

  



806 Dijous 16 març 2006 Suplement núm. 7

  



Suplement núm. 7 Dijous 16 març 2006 807

 Disposició addicional única. Foment de la recuperació 
d’energia.

Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves 
competències, han de fomentar quan sigui procedent la 
recuperació d’energia, sempre que sigui preferible al reci-
clatge de materials per raons de medi ambient i rendibili-
tat, la qual cosa podrà portar-se a terme mitjançant la 
consideració d’un marge suficient entre els objectius de 
reciclatge i valorització.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té 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.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament 
reglamentari.

S’habilita els ministres de Medi Ambient; d’Economia 
i Hisenda; d’Indústria, Turisme i Comerç; d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, i de Sanitat i Consum, per dictar, con-
juntament o separadament i en l’àmbit de les seves com-
petències, les disposicions que siguin necessàries per a 
l’aplicació i desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI
D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 3875 REIAL DECRET 255/2006, de 3 de març, pel 
qual es modifiquen el Reglament general d’in-
grés del personal al servei de l’Administració 
General de l’Estat i de provisió de llocs de tre-
ball i promoció professional dels funcionaris 
de l’Administració General de l’Estat, aprovat 
pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, i el 
Reglament de situacions administratives dels 
funcionaris civils de l’Administració General de 
l’Estat, aprovat pel Reial decret 365/1995, de 10 
de març. («BOE» 54, de 4-3-2006.)

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesu-
res de protecció integral contra la violència de gènere, en 
la seva disposició addicional novena, recull el dret prefe-
rent de la funcionària víctima de violència de gènere a 
obtenir un altre lloc propi del seu cos o escala, d’anàlo-
gues característiques, que estigui vacant i sigui de provi-
sió necessària, per fer efectiva la seva protecció o el seu 
dret a l’assistència social integral.

Dins de les mesures contingudes en el Pla per a la 
igualtat de gènere a l’Administració General de l’Estat, 
aprovat per acord de Consell de Ministres el 4 de març de 
2005, s’estipula que el Govern, mitjançant un reial decret, 
ha d’adoptar les mesures oportunes per fer efectiva 
aquesta previsió.

D’altra banda, l’acord esmentat inclou diferents mesu-
res per a la conciliació de la vida personal, familiar i labo-
ral de les persones que treballen a l’Administració General 
de l’Estat, l’objectiu del qual és eliminar els obstacles que 
encara es constaten per garantir la igualtat real d’oportu-
nitats entre homes i dones en l’accés i desenvolupament 
del servei públic. Aquest Reial decret dóna compliment al 
que disposa el Pla ja que permet la valoració en els con-
cursos de mèrits de l’atenció de fills i de familiars depen-
dents.

Així mateix, la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, va intro-
duir una nova figura, dins de la regulació dels sistemes de 
provisió de llocs de treball, per facilitar la mobilitat volun-
tària per raons de salut o rehabilitació dels funcionaris 
públics i els seus familiars.

Tant en el supòsit de mobilitat per raons de salut o 
rehabilitació com en el de mobilitat per raons de violència 
de gènere, l’adscripció només té caràcter definitiu quan 
l’interessat ocupi amb aquest caràcter el seu lloc d’origen. 
Per això i per altres supòsits anàlegs, s’ha de modificar 
l’article 70, grau personal, del Reglament general d’ingrés 
del personal al servei de l’Administració General de l’Estat 
i de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Es-
tat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, per-
què l’exercici d’un lloc en adscripció provisional no sigui 
obstacle per a la consolidació del grau personal, sempre 
que es compleixin determinats requisits, principalment 
que l’esmentat lloc o un altre del mateix nivell o superior 
s’adquireixi posteriorment amb caràcter definitiu. D’altra 
banda, es reconeix expressament que el temps de serveis 
prestats en una altra Administració pública ha de compu-
tar per a la consolidació del grau personal, aclarint la 
redacció existent.

En relació amb els concursos de mèrits, es clarifica la 
redacció de la valoració del mèrit «treball desenvolupat» 
amb la finalitat d’evitar dubtes interpretatius. Així, es 
recull expressament la possibilitat d’optar de forma alter-
nativa o simultània per la valoració del mèrit «treball des-
envolupat», com a temps de permanència en llocs de tre-
ball de cada nivell i/o com a experiència en l’exercici de 
llocs pertanyents a l’àrea funcional o sectorial dels convo-
cats i similitud entre el contingut tècnic i especialització 
dels llocs ocupats pels candidats.

Aquestes reformes requereixen una modificació de 
diversos preceptes de l’esmentat Reglament general 
d’ingrés del personal al servei de l’Administració Gene-
ral de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris civils de l’Administració 
General de l’Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 
de març.

Finalment, en el Reglament de situacions administra-
tives dels funcionaris civils de l’Administració General de 
l’Estat, aprovat pel Reial decret 365/1995, de 10 de març, 
es precisen els supòsits de fet necessaris per declarar la 
situació d’excedència voluntària per prestació de serveis 
al sector públic, en què no entren els casos d’exercici de 
llocs amb caràcter de funcionari interí o de personal labo-
ral temporal.

Tenint en compte el que s’exposa a proposta del 
ministre d’Administracions Públiques, amb l’informe 
previ de la Comissió Superior de Personal, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió de 3 de març de 2006,


