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Disposició final primera. Facultats d’aplicació i desplegament.
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 publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 28 de novembre de 2006.–El ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
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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 juny de 2001, per
la qual s’estableixen les condicions per a la noaplicació en els envasos de vidre dels nivells
de concentració de metalls pesants establerts 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 desplegament 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 adaptar 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 modifica el Reglament per al seu desplegament i execució,
aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, s’ha incorporat 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 efectuat 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
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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 condicions 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 societat de la informació, previst a la Directiva 98/34/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny, modificada 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 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.
No es consideren envasos:
Els 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.

Suplement núm. 27

Divendres 1 desembre 2006

Són exemples il·lustratius de la interpretació de
la definició d’envàs continguda en 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 vasos d’un sol ús.
Pel·lícules o làmines per embolicar.
Bossetes per a entrepans.
Paper d’alumini.
No es consideren envasos:
Remenadors.
Coberts d’un sol ús.
Són exemples il·lustratius de la interpretació de
la definició d’envàs que conté el paràgraf quart 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.
Es consideren part d’envasos:
Raspalls de rímel que formen part del tancament
de l’envàs.
Etiquetes adhesives subjectes a un altre article
d’envasat.
Grapes.
Fundes de plàstic.
Dispositius de dosificació que formen part del
tancament dels envasos de detergents.»
Article segon. Modificació de 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.
Se suprimeix l’apartat cinquè de l’Ordre de 12 juny de
2001, per la qual s’estableixen les condicions per a la noaplicació 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.
Disposició final única. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 17 de novembre de 2006.–La ministra de Medi
Ambient, Cristina Narbona Ruiz.
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LLEI 36/2006, de 29 de novembre, de mesures
per a la prevenció del frau fiscal. («BOE» 286,
de 30-11-2006.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El frau fiscal és un fenomen del qual deriven greus conseqüències per a la societat en el seu conjunt. Suposa una
minva per als ingressos públics, minva que afecta la pressió
fiscal que suporten els contribuents complidors; condiciona
el nivell de qualitat dels serveis públics i les prestacions
socials; distorsiona l’activitat dels diferents agents econòmics, de manera que les empreses fiscalment complidores
s’han d’enfrontar a la competència deslleial de les incomplidores; en definitiva, el frau fiscal constitueix el principal element d’inequitat de qualsevol sistema tributari.
Davant dels comportaments defraudatoris, l’actuació
dels poders públics s’ha d’encaminar no només a detectar i
regularitzar els incompliments tributaris, sinó també, i amb
més èmfasi si és possible, a evitar que aquests incompliments es produeixin, sobre tot en els aspectes dissuasius de
la lluita contra el frau, alhora que s’afavoreix el compliment
voluntari de les obligacions tributàries.
L’enfortiment del control i la prevenció del frau fiscal és
un compromís del Govern. En compliment d’aquest compromís, el Pla de prevenció del frau fiscal, elaborat per l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, i analitzat en el Consell de
ministres el 4 de febrer de 2005, ha suposat una revisió integral dels objectius perseguits en la gestió del sistema tributari estatal, amb determinació, d’una banda, de les debilitats
d’aquest sistema en relació amb la detecció, regularització i
persecució dels incompliments tributaris més greus i establiment, de l’altra, d’un conjunt de mesures coordinades sobre
la base de l’experiència pràctica que pretenen millorar la resposta davant del fenomen del frau tributari. Si bé és cert que
les mesures d’aquest Pla són de caràcter essencialment operatiu i procedimental, així com organitzatiu i de coordinació,
no ho és menys que requereixen en determinats casos modificacions normatives que permetin la seva realització.
II
Aquesta Llei té per objecte l’aprovació de diverses modificacions normatives destinades a la prevenció del frau fiscal.
La majoria d’aquestes modificacions formen part del Pla de
prevenció del frau fiscal, i suposen l’adopció de mesures que
per la seva naturalesa requereixen un desplegament normatiu amb rang de llei.
Aquesta Llei s’estructura en dos capítols i en les corresponents disposicions addicionals, transitòries i finals. El primer dels capítols es dedica a la modificació de determinats
preceptes de la normativa tributària, mentre que en el segon
es modifiquen altres disposicions legals, que si bé no tenen
naturalesa fiscal, sí que poden tenir incidència en el compliment de les obligacions tributàries o en la seva comprovació.
III
Les mesures recollides en aquesta Llei, agrupades en
funció de la llei afectada, estan basades en l’experiència
pràctica de lluita contra el frau de l’Administració tributària i
responen a diverses línies estratègiques. D’una banda, es
recullen un conjunt de mesures tendents a potenciar les
facultats d’actuació dels òrgans de control, amb remoció
dels obstacles procedimentals que puguin perjudicar
l’eficàcia de la resposta al fenomen del frau. Així mateix es
recullen mesures que han de permetre una millora substancial de la informació de què disposa l’Administració tributària. En aquestes no es persegueix tant augmentar la quantitat o el volum de la informació disponible, com millorar-ne
la qualitat i la immediatesa en la seva utilització, perquè això
és clau en una detecció ràpida i amb èxit de les defraudacions tributàries.També és objectiu d’aquesta Llei garantir de
manera més eficaç l’ingrés efectiu dels deutes tributaris, per
evitar que, una vegada detectat i regularitzat el frau, pugui
quedar frustrat el cobrament del deute tributari.

