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les seves normes de desplegament, Llei 40/1998, de 9 de 
desembre, de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques i altres normes tributàries i del Text refós de la Llei de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 28 de novembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 20765 ORDRE TAS/3623/2006, de 28 de novembre, 
per la qual es regulen les activitats preventives 
en l’àmbit de la Seguretat Social i el finança-
ment de la Fundació per a la Prevenció de Ris-
cos Laborals. («BOE» 285, de 29-11-2006.)

La prevenció dels riscos professionals es preveu en el 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, des d’una 
doble perspectiva:

D’una banda, l’article 68.2.b) de l’esmentat text legal 
encomana a les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social «la realització 
d’activitats de prevenció, recuperació i altres previstes en 
aquesta Llei», com a part del contingut que comprèn la 
col·laboració d’aquestes entitats en la gestió de la Segure-
tat Social.

Aquesta previsió legal ha tingut reflex en el Regla-
ment sobre col·laboració de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, 
l’article 13.1 del qual estableix que les mútues poden dur 
a terme activitats per a la prevenció dels accidents de tre-
ball i malalties professionals a favor de les empreses 
associades i els seus treballadors dependents, i dels tre-
balladors per compte propi adherits que tinguin cobertes 
aquestes contingències, en els termes i les condicions 
establerts en el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, en el mateix Reglament i en les seves disposicions 
d’aplicació i desplegament. Així mateix, precisa que 
d’aquestes activitats, que no impliquen atribució de drets 
subjectius a favor dels col·lectius esmentats, en queden 
excloses les que els empresaris hagin d’exercir a través 
d’alguna de les modalitats d’organització de l’activitat 
preventiva per imperatiu de la Llei 31/1995, de 8 de 
no vembre, de prevenció de riscos laborals.

D’altra banda, al costat de les activitats preventives 
que han de dur a terme les mútues d’accidents de treball 
i malalties professionals de la Seguretat Social en l’àmbit 
de la col·laboració en la gestió i, igualment, com a part 
integrant de l’acció protectora de la Seguretat Social, la 
prevenció dels riscos professionals també es preveu a 
l’article 73 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, segons el qual el 80 per cent de l’excés dels exce-
dents anuals obtinguts per les mútues en la seva gestió, 
una vegada cobertes les reserves reglamentàries, s’han 

d’adscriure als fins generals de prevenció i rehabilitació; 
prescripció que també ha tingut reflex en l’esmentat 
Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, 
l’article 66.1 del qual reprodueix l’obligació legal de desti-
nar als fins indicats el 80 per cent de l’excés d’excedents 
de la gestió, que han d’ingressar les mútues al Banc 
d’Espanya i en un compte especial a disposició del Minis-
teri de Treball i Afers Socials, el qual ha de disposar la 
destinació concreta que s’hagi de donar a aquests fons 
dins l’afectació als fins generals assenyalats i d’acord 
amb les altres normes legals que hi siguin aplicables.

Pel que fa a les activitats que han de dur a terme les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de 
la Seguretat Social en l’àmbit de la col·laboració en la 
gestió, aquestes activitats estan regulades, conjuntament 
amb les dutes a terme per les esmentades entitats com a 
servei de prevenció aliè, a l’Ordre de 22 d’abril de 1997, 
per la qual es regula el règim de funcionament de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de 
la Seguretat Social en l’exercici d’activitats de prevenció 
de riscos laborals, que ha resultat afectada pel Reial 
decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim 
de funcionament de les mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social com a ser-
vei de prevenció aliè, coincident amb l’any de finalització 
de l’últim dels plans d’activitats preventives a través dels 
quals les mútues duien a terme l’activitat compresa en 
l’àmbit de la Seguretat Social.

Quant a la prevenció al·ludida a l’article 73 del text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social, que s’han 
de desenvolupar amb càrrec al 80 per cent de l’excés 
d’excedents de la gestió de les mútues, l’única previsió 
legal sobre això apareix recollida a la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, que va establir a la disposició addicional cin-
quena la dotació, amb càrrec a l’esmentat excés 
d’excedents, d’un patrimoni destinat a finançar les activi-
tats que ha de desenvolupar la Fundació que l’esmentada 
disposició addicional preveia, consistents en la promoció 
de la millora de les condicions de seguretat i salut en el 
treball, especialment a les petites empreses, a través  
d’accions d’informació, assistència tècnica, formació i 
promoció del compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals.

Esgotada la quantia total prevista a la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, per a la dotació patrimonial de la Fundació 
indicada, i amb la finalitat de garantir la regularitat en el 
compliment dels seus fins, la disposició addicional qua-
ranta-setena de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006, va modi-
ficar la disposició addicional cinquena de la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, a la qual s’afegeix un nou apartat en què, 
amb aquesta finalitat, es preveu la possibilitat de dur a 
terme aportacions patrimonials a la Fundació amb càrrec al 
Fons de Prevenció i Rehabilitació, amb la periodicitat i en la 
quantia que es determinin per reglament.

En conseqüència, és necessari, d’una banda, regular 
els aspectes relatius a les activitats preventives que han 
de dur a terme les mútues en l’àmbit de la col·laboració 
en la gestió de la Seguretat Social i, d’altra banda, donar 
compliment a la previsió sobre finançament de la Funda-
ció per a la Prevenció de Riscos Laborals que conté la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006, i 
regular, alhora, la resta de les activitats que s’han de 
de senvolupar amb càrrec al Fons de Prevenció i Rehabili-
tació, de conformitat amb el que estableixen l’article 73 
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social i 
l’article 66.1 del Reglament sobre col·laboració de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de 
la Seguretat Social.

La regulació de totes dues matèries, tant les activitats 
preventives que han de desenvolupar les mútues com les 
que es puguin portar a terme amb càrrec al Fons de Pre-
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venció i Rehabilitació, de conformitat amb les previsions 
que contenen els articles 13 i 66.1 del Reglament sobre 
col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malal-
ties professionals de la Seguretat Social, dictats, al seu 
torn, en desplegament del que estableixen els articles 
68.2.b) i 73 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, correspon al titular del Ministeri de Treball i Afers 
Socials en virtut de l’habilitació conferida per la disposició 
final primera de l’esmentat Reglament.

Amb la finalitat de mantenir la deguda coordinació, 
tant la normativa reguladora de les activitats preventives 
que s’han de desenvolupar en l’àmbit de la Seguretat 
Social, com les actuacions que en deriven, que formen 
part de les competències de l’Administració de la Segure-
tat Social dimanants de la gestió de les contingències 
d’accidents de treball i malalties professionals, s’han 
d’incardinar dins les polítiques preventives d’àmbit esta-
tal o suprautonòmic que derivin de l’Estratègia Espanyola 
de Seguretat i Salut en el Treball, la coordinació de la qual 
correspon a la Secretaria General d’Ocupació i als seus 
òrgans administratius amb competència en aquesta 
matèria. Tot això sense perjudici de les competències de 
les comunitats autònomes en matèria de prevenció de 
riscos laborals en els seus respectius àmbits territorials.

L’elaboració d’aquesta Ordre s’ha portat a terme amb 
la conformitat de la Secretaria General d’Ocupació, i en 
la seva tramitació han estat consultades les organitza-
cions sindicals i associacions empresarials més represen-
tatives.

En virtut d’això, a proposta del secretari d’Estat de la 
Seguretat Social, i en ús de les facultats atorgades per 
l’article 12 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, per 
l’article 5 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social i per la disposició final primera del Reglament 
sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social, disposo:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Activitats preventives que s’han de desenvolu-
par en l’àmbit de la Seguretat Social.

1. Les activitats preventives que s’han de desenvolu-
par en l’àmbit de la Seguretat Social són les següents:

a) Les que duguin a terme les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que estableix l’article 68.2.b) del text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i l’article 13.1 
del Reglament sobre col·laboració de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de 
desembre.

b) Les que es duguin a terme amb càrrec al 80 per 
cent de l’excés d’excedents de la gestió de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social, de conformitat amb el que estableixen 
l’article 73 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social i l’article 66.1 del Reglament sobre col·laboració de 
les mútues d’accidents de treball i malalties professionals 
de la Seguretat Social.

2. L’exercici d’aquestes activitats preventives s’ha de 
portar a terme en els termes que assenyalen els articles 
següents.

3. A la Intervenció General de la Seguretat Social li 
corresponen les competències establertes en la seva nor-
mativa d’aplicació.

CAPÍTOL II

Activitats preventives que han de desenvolupar les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de 

la Seguretat Social

Article 2. Activitats que han de desenvolupar les mútues 
i els seus destinataris.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 13.1 
del Reglament sobre col·laboració de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social, aquestes entitats, en la seva condició de 
col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social, poden 
dur a terme activitats per a la prevenció dels accidents de 
treball i malalties professionals a favor de les empreses 
associades i dels seus treballadors dependents, i dels tre-
balladors per compte propi adherits que tinguin cobertes 
les contingències esmentades, en els termes i les condi-
cions establerts en l’incís primer de l’article 68.2.b) del 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, en 
l’esmentat Reglament, en aquesta Ordre i en les disposi-
cions d’aplicació i desplegament.

2. Aquestes activitats, que no impliquen atribució de 
drets subjectius a favor dels esmentats col·lectius, com-
plementen sense substituir les obligacions directes que 
els empresaris assumeixen en compliment del que esta-
bleix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, a través de qualssevol de les modalitats 
d’organització de l’activitat preventiva. Les actuacions 
s’han d’orientar preferentment a coadjuvar en les petites 
empreses i en les empreses i sectors amb uns indicadors 
de sinistralitat més elevats a millorar la incardinació en 
els plans i programes preventius de les diferents adminis-
tracions competents, al desenvolupament de la R+D+i, a 
la divulgació, educació i sensibilització en prevenció 
d’accidents de treball i malalties professionals.

Article 3. Finançament, planificació i desenvolupament 
de les activitats preventives de les mútues.

1. En l’execució del pressupost anual, les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social poden destinar, dins les disponibilitats pres-
supostàries que se’ls autoritzin, fins a un màxim d’un u 
per cent dels seus ingressos per les quotes relatives a les 
contingències professionals, a la realització de les activi-
tats a què es refereix l’article anterior.

2. Correspon a la Secretaria d’Estat de la Seguretat 
Social, consultades les organitzacions sindicals i empre-
sarials més representatives, la planificació anual 
d’aquestes activitats, l’establiment dels criteris que s’han 
de seguir i l’assignació de les prioritats en la seva execu-
ció, d’acord amb les propostes i els objectius fixats per la 
Secretaria General d’Ocupació o que derivin de l’Estratègia 
Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball en cada 
moment. L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball ha de prestar l’assistència tècnica i la col·laboració 
necessàries en l’elaboració d’aquesta planificació anual, 
en el seu seguiment i en la valoració tècnica dels resul-
tats.

3. A partir de les directrius fixades, les mútues han 
de presentar davant la Direcció General d’Ordenació de la 
Seguretat Social, juntament amb l’avantprojecte de pres-
supostos de cada exercici econòmic, el pla d’activitats 
preventives que pretenguin dur a terme durant l’exercici, 
degudament prioritzat, amb l’especificació dels sectors i 
el nombre d’empreses a què van adreçades, així com el 
nombre de treballadors afectats.

4. Durant el primer trimestre de l’any següent a 
aquell en què s’hagi desenvolupat el pla d’activitats pre-
ventives, les mútues han de proporcionar a la Direcció 
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General d’Ordenació de la Seguretat Social informació 
detallada sobre l’aplicació del pla.

CAPÍTOL III

Activitats preventives amb càrrec al Fons
de Prevenció i Rehabilitació

SECCIÓ 1a ACTIVITATS PREVENTIVES D’ÀMBIT ESTATAL O SUPRAUTONÒMIC 
QUE HA DE DESENVOLUPAR L’INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE

EN EL TREBALL

Article 4. Activitats preventives d’àmbit estatal o suprau-
tonòmic.

En l’àmbit de les competències de l’Administració de 
la Seguretat Social derivades de la gestió de les contin-
gències d’accidents de treball i malalties professionals, la 
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social pot encomanar a 
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, en 
la seva condició d’organisme científic i tècnic especialitzat 
de l’Administració General de l’Estat i Centre de Referèn-
cia Nacional en matèria de seguretat i salut en el treball, a 
través dels instruments jurídics que en cada cas siguin 
procedents, el desenvolupament de programes i activitats 
preventives d’àmbit estatal o suprautonòmic a realitzar 
pel mateix Institut o amb la col·laboració de les organitza-
cions sindicals i empresarials més representatives i, si 
s’escau, amb les seves institucions tècniques especialitza-
des en matèria preventiva, tendents a coadjuvar a la més 
adequada planificació, seguiment i prevenció dels acci-
dents de treball i malalties professionals.

Article 5. Treballs d’anàlisi i investigació dels accidents 
de treball i malalties professionals.

Així mateix, en l’àmbit de les seves competències, la 
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social pot encomanar a 
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, a 
través dels instruments jurídics que en cada cas siguin 
procedents, la realització de treballs d’anàlisi i investiga-
ció dels accidents de treball i malalties professionals, així 
com el desenvolupament d’activitats i treballs sobre 
aquestes matèries i les altres que puguin ser d’interès o 
afectin el sistema de la Seguretat Social.

Article 6. Finançament de les activitats preventives 
encomanades a l’Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball.

Les activitats preventives que la Secretaria d’Estat de 
la Seguretat Social encomani a l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el Treball, de conformitat amb el 
que assenyalen els articles 3.2, 4 i 5 d’aquesta Ordre, es 
financen amb càrrec al Fons de Prevenció i Rehabilitació, 
en funció de les seves disponibilitats i en els termes que 
s’estableixin, en cada cas, en la resolució que dicti a 
aquest efecte la Secretaria d’Estat, tenint en compte les 
prioritats, criteris i programes proposats en cada moment 
per la Secretaria General d’Ocupació o que puguin derivar 
de l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Tre-
ball.

SECCIÓ 2a ALTRES ACTIVITATS PREVENTIVES D’ÀMBIT ESTATAL
O SUPRAUTONÒMIC QUE S’HAN DE DESENVOLUPAR AMB CÀRREC 

AL FONS DE PREVENCIÓ I REHABILITACIÓ

Article 7. Altres activitats d’àmbit estatal o suprautonò-
mic que s’han de desenvolupar amb càrrec al Fons de 
Prevenció i Rehabilitació.

La Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, en el marc 
de les seves competències i amb càrrec al Fons de Preven-

ció i Rehabilitació, també pot realitzar treballs d’anàlisi i 
recerca relacionats amb les contingències professionals, 
o portar-los a terme amb altres administracions públiques 
i institucions, a través dels instruments jurídics que en 
cada cas siguin procedents, d’acord amb les fórmules que 
s’habilitin a aquest efecte.

CAPÍTOL IV

Finançament de la Fundació per a la Prevenció
de Riscos Laborals

Article 8. Finançament de la Fundació per a la Prevenció 
de Riscos Laborals.

1. De conformitat amb el que preveu l’apartat 2 de la 
disposició addicional cinquena de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, en la redacció que en fa la Llei 30/2005, de 29 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2006, i amb la finalitat de garantir la regularitat en el 
compliment de les finalitats de la Fundació per a la Pre-
venció de Regs Laborals, s’han de fer aportacions patri-
monials a aquesta Fundació amb càrrec al 80 per cent de 
l’excés d’excedents de la gestió de les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social 
ingressat al Banc d’Espanya a disposició d’aquest Minis-
teri.

2. La quantia de les aportacions l’ha de fixar anual-
ment la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, tenint en 
compte l’excés d’excedents generat per les mútues en 
l’últim exercici, i sense que aquesta aportació pugui exce-
dir el límit de vint-i-cinc milions d’euros.

Article 9. Autorització de les aportacions.

L’autorització per al lliurament de les aportacions 
correspon a la Direcció General d’Ordenació de la Segure-
tat Social. A aquest efecte, abans del dia 15 de desembre 
de cada any, la Fundació per a la Prevenció de Riscos 
Laborals ha de formular la sol·licitud de lliurament de 
l’aportació davant l’esmentada Direcció General, acom-
panyada del pla detallat d’activitats que s’han de desen-
volupar amb l’esmentada aportació en l’exercici següent.

Article 10. Justificació de l’aplicació de les aportacions.

Abans del dia 30 de juny de l’any següent a aquell al 
qual correspongui l’aportació, la Fundació ha de justificar 
a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social 
l’aplicació de l’aportació corresponent a l’exercici ante-
rior, a la qual s’ha d’adjuntar una memòria de les activi-
tats desenvolupades durant l’any, juntament amb el resul-
tat dels controls d’avaluació o de qualitat que 
s’estableixin.

Disposició transitòria única. Aportació a la Fundació per 
a la Prevenció de Riscos Laborals per a l’any 2006.

La quantia de l’aportació que ha d’efectuar la Funda-
ció per a la Prevenció de Riscos Laborals per a l’any 2006, 
amb càrrec al Fons de Prevenció i Rehabilitació, es fixa en 
la suma de vint-i-cinc milions d’euros.

Disposició derogatòria única. Normes derogades.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableixen aquesta 
Ordre i, expressament, l’Ordre de 22 d’abril de 1997, per la 
qual es regula el règim de funcionament de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social en l’exercici d’activitats de prevenció de riscos 
laborals.
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Disposició final primera. Facultats d’aplicació i desple-
gament.

Es faculta el secretari d’Estat de la Seguretat Social 
per dictar les disposicions que siguin necessàries per a 
l’aplicació i el desplegament d’aquesta Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de novembre de 2006.–El ministre de Tre-
ball i Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

MINISTERI DE MEDI AMBIENT
 20766 ORDRE MAM/3624/2006, de 17 de novembre, 

per la qual es modifiquen l’annex 1 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, i l’Ordre de 12 juny de 2001, per 
la qual s’estableixen les condicions per a la no-
aplicació en els envasos de vidre dels nivells 
de concentració de metalls pesants esta-
blerts a l’article 13 de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, d’envasos i residus d’envasos. 
(«BOE» 285, de 29-11-2006.)

La Directiva 94/62/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 20 de desembre, relativa als envasos i residus 
d’envasos, va ser incorporada a l’ordenament jurídic 
espanyol mitjançant la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos 
i residus d’envasos.

La disposició final única del Reial decret 782/1998, de 
30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desplega-
ment i execució de l’esmentada Llei, conté una habilitació 
de desplegament, a favor del titular del Ministeri de Medi 
Ambient, per dictar les disposicions necessàries per adap-
tar els annexos del Reglament a les modificacions que, si 
s’escau, introdueixi la normativa comunitària.

Posteriorment la Directiva 2004/12/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, per la qual 
es modifica la 94/62/CE, ha ampliat la definició d’envàs 
que conté l’article 3.1 mitjançant la introducció de nous 
criteris, que són il·lustrats amb la inclusió d’exemples a 
l’annex de la norma.

La incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de la 
Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
d’11 de febrer de 2004, s’ha portat a terme a través de 
dues disposicions diferents:

Mitjançant el Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel 
qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització 
establerts a la Llei 11/1997, de 24 d’abril, i pel qual es modi-
fica el Reglament per al seu desplegament i execució, 
aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, s’ha incor-
porat la major part del contingut de la Directiva.

Pel que fa als nous criteris per a la definició d’envàs, ha 
estat necessari modificar la Llei 11/1997, de 24 d’abril. Amb la 
finalitat de no demorar el compliment de les obligacions que 
deriven del dret comunitari, aquesta modificació s’ha efec-
tuat mitjançant la inclusió de la disposició final cinquena de 
la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes al medi ambient.

Per completar la incorporació al nostre ordenament es 
requereix agregar els exemples il·lustratius dels criteris 

interpretatius de la definició d’envasos continguts a 
l’annex de la Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, d’11 de febrer de 2004. Amb aquesta finalitat 
i en virtut de l’habilitació que conté la disposició final 
única, és procedent modificar l’annex 1 («Productes que 
no tenen la consideració d’envàs») del Reglament per al 
desplegament i l’execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril.

D’altra banda, la Decisió 2001/171/CE de la Comissió, 
de 19 de febrer de 2001, per la qual s’estableixen les con-
dicions per a la no-aplicació als envasos de vidre dels 
nivells de concentració de metalls pesants que estableix 
la Directiva 94/62/CE, relativa als envasos i residus 
d’envasos, va establir, a l’article 3, que els envasos de 
vidre podrien superar el límit de 100 ppm en pes establert 
a l’article 11 de la Directiva 94/62/CE després del 30 de 
juny de 2001, sempre que es complissin determinades 
condicions. L’article 6 de la decisió va disposar la seva 
expiració el 30 de juny de 2006, llevat que se’n prorrogués 
el període d’aplicació. Aquesta pròrroga s’ha produït amb 
caràcter indefinit mitjançant l’aprovació de la Decisió 
2006/340/CE de la Comissió, de 8 de maig de 2006.

L’Ordre de 12 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 establerts a 
l’article 13 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, ha reproduït el 
contingut de la Decisió 2001/171/CE, i ha establert a l’apartat 
cinquè el termini de vigència fins al 30 de juny de 2006.

Es fa per tant necessari modificar aquesta Ordre amb la 
finalitat de suprimir l’esmentat termini de vigència, d’acord 
amb la decisió de la Comissió recentment adoptada.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment 
d’informació en matèria de normes i reglamentacions 
tècniques i de reglaments relatius als serveis de la socie-
tat de la informació, previst a la Directiva 98/34/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny, modifi-
cada per la Directiva 98/48/CE, de 20 de juliol, així com al 
Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol que incorpora 
aquestes directives a l’ordenament jurídic espanyol, i de 
l’article 16 de la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 20 de desembre.

En virtut d’això disposo:

Article primer. Modificació de l’annex 1 del Reglament 
per al desenvolupament 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 desenvolupament i 
l’execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i resi-
dus 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.
No es consideren envasos:
Els testos previstos perquè les plantes hi esti-

guin durant la seva vida.
Caixes d’eines.
Bosses de te.
Capes de cera que recobreixen el formatge.
Pells de salsitxes o embotits.


