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Disposició addicional quinzena. Estandardització dels 
formats dels fitxers a aportar a l’Administració tributà-
ria en el curs dels procediments d’aplicació dels tri-
buts.

El ministre d’Economia i Hisenda pot establir formats 
estàndards per a l’intercanvi de fitxers amb transcendèn-
cia comptable i fiscal entre les persones i entitats que 
duen a terme activitats econòmiques i l’Administració tri-
butària. Per tal de garantir l’autenticitat i la integritat dels 
fitxers aportats, l’Administració tributària pot exigir que 
els fitxers requerits siguin signats electrònicament.

De la mateixa manera es poden desenvolupar els 
requisits exigibles en la gestió de la comptabilitat per 
mitjà d’equips electrònics de processament de dades per 
tal de respectar els principis d’inscripció, exactitud, inte-
gritat i irreversibilitat, traçabilitat i detall.

Disposició transitòria primera. Procediment per fer efec-
tiva l’obligació d’informar respecte dels valors a què 
es refereix la disposició transitòria segona de la Llei 
19/2003, de 4 de juliol.

Si es tracta de participacions preferents i de deute 
compreses en l’àmbit d’aplicació de la disposició transitò-
ria segona de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim 
jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions 
econòmiques amb l’exterior i sobre determinades mesu-
res de prevenció del blanqueig de capitals, s’ha d’aplicar 
el que preveu el Reial decret 1285/1991, de 2 d’agost, pel 
qual s’estableix el procediment de pagament d’interessos 
de deute de l’Estat en anotacions als no residents que 
inverteixin a Espanya sense mediació d’establiment per-
manent, respecte de les entitats financeres que mitjancin 
en l’emissió.

Disposició transitòria segona. Tractament de determinats 
instruments de renda fixa als efectes de les obligacions 
d’informació respecte de persones físiques residents 
en altres estats membres de la Unió Europea.

1. Les rendes derivades de les obligacions nacionals 
i internacionals i altres instruments de deute negociables 
que hagin estat emesos originàriament abans de l’1 de 
març de 2001, o els fullets d’emissió d’origen dels quals 
hagin estat aprovats abans d’aquesta data per les autori-
tats competents conforme a la Directiva 80/390/CEE del 
Consell, de 27 de març de 1980, sobre la coordinació de 
les condicions d’elaboració, control i difusió, del pros-
pecte que es publicarà per a l’admissió de valors mobilia-
ris a la cotització oficial en una borsa de valors, o per les 
autoritats responsables de tercers països, no es conside-
ren subjectes al subministrament d’informació que preve-
uen els articles 45 a 49, tots dos inclusivament, d’aquest 
Reglament, sempre que no s’hagin tornat a produir emis-
sions dels esmentats instruments de deute negociables 
des de l’1 de març de 2002.

Si un Govern o entitat assimilada, actuant en qualitat 
d’organisme públic o la funció del qual estigui recone-
guda en un tractat internacional, d’acord amb el que dis-
posa l’annex de la Directiva 2003/48/CE del Consell, de 3 
de juny de 2003, en matèria de fiscalitat dels rendiments 
de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, efectués 
una altra emissió dels instruments de deute negociable 
abans esmentats a partir de l’1 de març de 2002, les ren-
des derivades del conjunt de l’emissió, ja sigui l’emissió 
originària o les successives, es consideren subjectes al 
subministrament d’informació que preveuen els articles 
45 a 49, tots dos inclusivament, d’aquest Reglament.

Si un emissor no previst en el paràgraf anterior efec-
tués una altra emissió dels esmentats instruments a partir 
d’1 de març de 2002, només respecte d’aquesta emissió 
posterior s’han de considerar les rendes derivades 

d’aquests valors subjectes al subministrament d’informa-
ció que preveuen els articles 45

2. El que estableix l’apartat anterior cessa en la seva 
vigència el 31 de desembre de 2010.

Disposició transitòria tercera. Obligacions d’informació 
de caràcter general.

1. El que disposa la secció 2a del capítol V del títol II 
d’aquest Reglament és aplicable a la informació a submi-
nistrar corresponent a l’any 2008, llevat del que disposa 
l’apartat següent.

2. L’obligació d’informar sobre operacions incloses 
en els llibres registre que regula l’article 36 d’aquest 
Reglament és exigible per primera vegada per a la infor-
mació a subministrar corresponent a l’any 2009.

Disposició transitòria quarta. Declaració de les activitats 
econòmiques desenvolupades d’acord amb la codifi-
cació que preveu la CNAE-2009.

Fins a l’1 de gener de 2009, data d’aplicació de la 
CNAE-2009, la remissió a la codificació que preveu el Reial 
decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classifi-
cació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009) 
que conté l’apartat 10è de l’article 5.b) d’aquest Reglament, 
s’entén realitzada a la codificació prevista a efectes de l’im-
post sobre activitats econòmiques.

Disposició final única. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per dictar 
les disposicions necessàries per al desplegament i l’exe-
cució d’aquest Reglament. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 15985 REIAL DECRET 1069/2007, de 27 de juliol, pel 
qual es regula el procediment per a la tramita-
ció de les sol·licituds d’inscripció al Registre 
comunitari de les denominacions d’origen pro-
tegides i de les indicacions geogràfiques prote-
gides, i l’oposició a aquestes. («BOE» 213, 
de 5-9-2007.)

El Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de 
març de 2006, sobre la protecció de les indicacions geo-
gràfiques i de les denominacions d’origen dels productes 
agrícoles i alimentaris, va derogar el Reglament (CEE) 
núm. 2081/92 del Consell, de 14 de juliol de 1992, relatiu a 
la protecció de les indicacions geogràfiques i de les deno-
minacions d’origen dels productes agrícoles i alimentaris.

Aquesta regulació no afecta els vins i les begudes 
esperitoses.

El Reial decret 1414/2005, de 25 de novembre, pel qual 
es regula el procediment per a la tramitació de les sol-
licituds d’inscripció en el Registre comunitari de les deno-
minacions d’origen protegides i de les indicacions geo-
gràfiques protegides, i l’oposició a aquestes, desplega en 
el dret intern el Reglament ara derogat pel que fa a la tra-
mitació de les sol·licituds d’inscripció i de modificació del 
plec de condicions de les inscrites, davant la Comissió 
Europea i estableix un procediment intern d’oposició amb 
caràcter previ a la seva remissió a la Comissió. Això és 
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particularment important, perquè les oposicions proce-
dents del mateix Estat membre no poden ser examinades 
mitjançant el procediment d’oposició en l’àmbit comuni-
tari. Aquest procediment comunitari es refereix a oposici-
ons a una sol·licitud presentada per un Estat membre i 
transmesa per un altre Estat membre o un tercer país o 
formulades per qualsevol persona física o jurídica que 
tingui un interès legítim i que estigui establerta o resideixi 
en un Estat membre diferent d’aquell en què s’hagi sol-
licitat el registre o en un tercer país.

El procediment d’oposició intern s’estableix als arti-
cles 5 a 9 del Reial decret 1414/2005, de 25 de novembre. 
Com a motius d’oposició, concretament a l’article 6, s’es-
pecifiquen exactament els mateixos que s’establien a 
l’article 7.4 del Reglament (CEE) núm. 2081/92 del Consell, 
de 14 de juliol, per al procediment d’oposició comunitari.

Ara bé, en el Reglament (CE) núm. 510/2006 del Con-
sell, de 20 de març, i concretament a l’article 5.5, parà-
grafs primer i segon, s’estableix l’obligació expressa dels 
estats membres de disposar d’un procediment nacional 
d’oposició, en què l’admissibilitat de les oposicions s’ha 
d’examinar d’acord amb els criteris previstos a l’article 7, 
apartat 3, paràgraf primer de l’esmentat Reglament. 
Aquests nous criteris no són exactament iguals als previs-
tos a l’article 7.4 del Reglament (CEE) núm. 2081/92 del 
Consell, de 14 de juliol. Per tant, tampoc coincideixen amb 
els previstos a l’article 6 del Reial decret 1414/2005, de 25 
de novembre.

Per això és necessària la modificació dels criteris d’ad-
missibilitat de les declaracions d’oposició.

D’altra banda, l’article 5.5 del Reglament (CE) núm. 
510/2006 del Consell, de 20 de març, imposa una altra 
obligació als estats membres, que no estava prevista en el 
derogat Reglament (CEE) núm. 2081/92 del Consell, de 14 
de juliol. Es tracta de l’adopció d’una decisió favorable 
quan l’Estat membre consideri que es compleixen els 
requisits del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, 
de 20 de març, i la seva publicació juntament amb la versió 
del plec de condicions en què es basa aquesta decisió favo-
rable. Això no està previst al Reial decret 1414/2005, de 25 
de novembre, i per tant, és necessària la seva regulació.

A més, el Reglament (CE) núm. 1898/2006 de la Comis-
sió, de 14 de desembre de 2006, que estableix les disposi-
cions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 510/2006 del 
Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les indicaci-
ons geogràfiques i de les denominacions d’origen  dels 
productes agrícoles i alimentaris, afecta també determi-
nats aspectes del procediment que regula el Reial decret 
1414/2005, de 25 de novembre.

En el present Reial decret s’introdueixen també els 
canvis necessaris per complir el compromís de modificar 
el Reial decret 1414/2005, de 25 de novembre, en els ter-
mes establerts a l’Acord del Consell de Ministres de 10 de 
març de 2006, pel qual s’accepta el requeriment d’incom-
petència plantejat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya contra l’esmentat Reial decret.

Amb la finalitat de regular totes aquestes qüestions i 
tenint en compte que ha estat derogat el Reglament 
comunitari que servia de base al Reial decret 1414/2005, 
de 25 de novembre, es considera convenient, per tenir 
més claredat i consegüent seguretat jurídica, dictar un 
nou reial decret.

Aquest Reial decret ha estat sotmès, en fase de pro-
jecte, a consulta de les comunitats autònomes i entitats 
representatives del sector.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres a la reunió del dia 27 de juliol de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir el procedi-
ment per a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció en 
el Registre comunitari de les denominacions d’origen pro-
tegides i de les indicacions geogràfiques protegides dels 
productes agrícoles i alimentaris, així com de les sol-
licituds de modificació del plec de condicions de les ins-
crites a l’esmentat Registre, i del procediment nacional 
d’oposició a les esmentades sol·licituds, amb caràcter 
previ a la remissió d’aquestes a la Comissió Europea, 
d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 
510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006, sobre la pro-
tecció de les indicacions geogràfiques i de les denomina-
cions d’origen dels  productes agrícoles i alimentaris.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable a les denominacions 
d’origen protegides i a les indicacions geogràfiques pro-
tegides a què es refereix l’article 2 del Reglament (CE) 
núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març.

Article 3. Sol·licitants.

1. Els productors o transformadors d’un producte 
agrícola o alimentari o les seves agrupacions i, si s’escau, 
una única persona física o jurídica, d’acord amb el que 
estableix l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1898/2006 de 
la Comissió, de 14 de desembre de 2006, que estableix les 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 
510/2006 del Consell, de 20 de març, han de presentar la 
sol·licitud d’inscripció de la denominació o indicació en el 
Registre comunitari de denominacions d’origen protegi-
des i d’indicacions geogràfiques protegides, així com de 
les sol·licituds de modificació del plec de condicions, 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma o, 
quan l’àmbit territorial de la denominació o indicació 
excedeixi una sola comunitat autònoma, del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació sense perjudici de 
poder presentar-lo en els llocs a què es refereix l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

2. Els sol·licitants han d’acreditar vinculació profes-
sional, econòmica i territorial amb els productes per als 
quals se sol·licita la inscripció, per la seva condició de 
productors o transformadors que exerceixen l’activitat a 
l’àrea geogràfica relacionada amb la denominació o indi-
cació.

Article 4. Documentació annexa a la sol·licitud.

Quan l’àmbit territorial de les denominacions d’origen 
o indicacions geogràfiques s’estengui a més d’una comu-
nitat autònoma, la sol·licitud s’ha d’acompanyar de la 
documentació següent:

a) Un estudi justificatiu de la sol·licitud de registre, 
que ha de contenir almenys les dades següents:

1r Respecte del nom:

Acreditació de l’ús i notorietat del nom geogràfic en la 
comercialització del producte.

Justificació que el nom geogràfic és suficientment 
precís i està relacionat amb la zona geogràfica delimi-
tada.

Certificació del Registre Mercantil Central, de l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques i de l’Oficina d’Harmonit-
zació del Mercat Interior sobre l’existència o no de marques 
registrades o de raons socials relacionades amb el nom de 
la denominació d’origen o la indicació geogràfica.
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2n Respecte de la zona geogràfica i el producte:

Descripció de la zona geogràfica tradicional de pro-
ducció i elaboració del producte que es pretén emparar, 
amb especial incidència en els factors naturals i humans.

Indicació de les varietats, espècies o races i de les tèc-
niques de conreu o cria tradicionals.

Característiques, condicions i mètodes de producció o 
transformació dels productes.

Descripció dels productes, expressant les característi-
ques fisicoquímiques i organolèptiques que estableixin 
una diferenciació qualitativa en relació amb els de la seva 
mateixa naturalesa.

Formes de presentació i comercialització, així com 
principals mercats o altres elements o dades socioeconò-
miques que justifiquin la notorietat dels productes.

3r Respecte del vincle:

Informació de com les característiques de la zona geo-
gràfica delimitada afecten el producte final. En el cas de 
les denominacions d’origen, s’ha d’explicar la interacció 
causal entre les característiques específiques de la zona 
geogràfica i la qualitat o característiques específiques del 
producte degudes al medi geogràfic, així com els seus 
factors naturals i humans. En el cas de les indicacions 
geogràfiques s’ha de justificar la interacció causal entre 
les característiques de la zona geogràfica i una qualitat 
determinada, la reputació o una altra característica del 
producte que es pugui atribuir a aquest origen geogràfic.

b) Un plec de condicions, que ha de contenir els ele-
ments especificats a l’article 4 del Reglament (CE) núm. 
510/2006 del Consell, de 20 de març.

c) El projecte del reglament de la denominació o 
indicació.

Article 5. Comprovació de les sol·licituds.

1. Les comunitats autònomes, una vegada realitza-
des les comprovacions previstes a l’article 5.4 del Regla-
ment (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març, han 
de remetre, si s’escau, les sol·licituds d’inscripció en el 
Registre comunitari al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, per a la seva tramitació.

2. Les comunitats autònomes, una vegada realitza-
des les comprovacions previstes a l’article 9 del Regla-
ment (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març, han 
de remetre les sol·licituds de modificació del plec de con-
dicions de les denominacions o indicacions inscrites en el 
Registre comunitari, si s’escau, al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, per a la seva tramitació.

3. Quan el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció adverteixi la falta o insuficiència d’algun document o 
dada en la sol·licitud, ho ha de comunicar a l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma en compliment del 
deure de col·laboració entre administracions públiques.

4. Correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, en coordinació amb les comunitats autònomes 
afectades, realitzar les comprovacions previstes en els 
articles 5.4 i 9 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Con-
sell, de 20 de març, de les sol·licituds d’inscripció o de 
modificació del plec de condicions de les denominacions 
o indicacions l’àmbit territorial de les quals inclogui el 
territori de més d’una comunitat autònoma.

Article 6. Publicitat i termini per a la iniciació de l’oposició.

1. Una vegada comprovada la sol·licitud d’inscripció 
en el Registre comunitari o la sol·licitud de modificació 
del plec de condicions, l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma o el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, si s’escau, ha de publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» un anunci de la sol·licitud corresponent que inclo-

gui el document únic previst a l’article 11 del Reglament 
(CE) núm. 1898/2006 de la Comissió, de 14 de desembre.

2. En el termini de dos mesos a partir de la data de 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de les sol-
licituds esmentades a l’apartat anterior, qualsevol per-
sona física o jurídica que estigui establerta o resideixi 
legalment a Espanya, que consideri que han quedat afec-
tats els seus drets o interessos legítims, es pot oposar al 
registre pretès, mitjançant la corresponent declaració 
d’oposició, dirigida a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma o, quan l’àmbit territorial de la denominació o 
indicació inclogui el territori de més d’una comunitat 
autònoma, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Article 7. Causes d’oposició.

Amb la comprovació prèvia del dret o interès legítim 
adduït, sense el concurs del qual el procediment es dóna  
per finalitzat, la declaració d’oposició només s’estima si:

a) Demostra l’incompliment de les condicions que 
han de complir les denominacions d’origen i les indicaci-
ons geogràfiques per ser considerades com a tals, d’acord 
amb l’article 2 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Con-
sell, de 20 de març.

b) Demostra que el registre del nom proposat podria 
induir a error al consumidor perquè entra en conflicte amb 
el nom d’una varietat vegetal o d’una raça animal, perquè 
hi ha una denominació totalment o parcialment homònima 
o perquè afecta la reputació d’una marca, d’acord amb l’ar-
ticle 3, apartats 2, 3 i 4, de l’esmentat Reglament.

c) Demostra que el registre del nom posaria en perill 
l’existència d’una denominació totalment o parcialment 
homònima o d’una marca registrada o l’existència de pro-
ductes que hagin estat comercialitzant legalment durant 
almenys els cinc anys anteriors a la data de publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat» de la sol·licitud d’inscripció i 
del document únic.

d) Demostra que el nom el registre del qual se sol-
licita té caràcter genèric perquè ha passat a ser el nom 
comú d’un producte agrari o alimentari, segons el que 
disposa l’article 3.1 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del 
Consell, de 20 de març.

Article 8. Petició d’informes.

La Direcció General d’Indústria Agroalimentària i Ali-
mentació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
quan l’àmbit territorial de la denominació o indicació inclo-
gui el territori de més d’una comunitat autònoma, i per tant 
sigui competent per conèixer del procediment d’oposició, 
ha de sol·licitar informe a les comunitats autònomes afec-
tades, que el poden remetre en el termini de quinze dies 
hàbils a comptar de la recepció de la seva petició.

Article 9. Resolució del procediment d’oposició.

1. La resolució ha de ser adoptada per l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma, que l’ha de comunicar 
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació als efectes 
del que estableix l’article 11.

2. Quan l’àmbit territorial de la denominació o indica-
ció inclogui el territori de més d’una comunitat autònoma, 
la resolució correspon a la Direcció General d’Indústria 
Agroalimentària i Alimentació del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

3. La resolució adoptada ha de ser motivada en tot 
cas i notificada al sol·licitant de la inscripció i a tots els 
que s’hi oposin.

4. La resolució favorable al registre de la denomina-
ció o indicació, juntament amb el plec de condicions, s’ha 
de publicar en el diari oficial corresponent.
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Article 10. Termini màxim de durada del procediment 
d’oposició.

El termini màxim per tramitar i resoldre el procediment 
d’oposició i notificar la resolució és de sis mesos comptats 
des de la finalització del termini de presentació de la decla-
ració d’oposició, quan l’àmbit de la denominació o indica-
ció inclogui el territori de més d’una comunitat autònoma.

Article 11. Presentació de les sol·licituds a la Comissió 
Europea.

1. Una vegada realitzades les comprovacions pre-
vistes a l’article 5, resolt, si s’escau, el procediment 
d’oposició, i publicada la decisió favorable i el plec de 
condicions pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, o per l’òrgan competent de la comunitat autònoma, 
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
transmetre la sol·licitud d’inscripció o de modificació del 
plec de condicions a la Comissió Europea a través de la 
via corresponent.

2. La realització de l’esmentada transmissió ha de ser 
comunicada immediatament a la comunitat o comunitats 
autònomes corresponents.

Article 12. Protecció nacional transitòria.

1. Una vegada transmesa la sol·licitud de registre a 
la Comissió Europea, es pot concedir, a petició de l’auto-
ritat competent de la comunitat autònoma, la protecció 
nacional transitòria a la denominació o indicació, pre-
vista a l’article 5.6 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del 
Consell, de 20 de març. A aquest efecte, el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha de procedir a la 
publicació del plec de condicions en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

2. Una vegada transmesa la sol·licitud de registre a la 
Comissió Europea, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació pot concedir la protecció nacional transitòria 
prevista a l’article 5.6 del Reglament (CE) núm. 510/2006 
del Consell, de 20 de març, a la denominació o indicació, 
l’àmbit territorial del qual s’estengui a més d’una comuni-
tat autònoma.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1414/2005, de 25 de 
novembre, pel qual es regula el procediment per a la trami-
tació de les sol·licituds d’inscripció en el Registre comuni-
tari de les denominacions d’origen protegides i de les 
indicacions geogràfiques protegides, i l’oposició a aques-
tes.

Disposició final primera. Facultat de desenvolupament i 
aplicació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
per dictar, en l’àmbit de la seva competència, les disposici-
ons que siguin necessàries per al desplegament i el com-
pliment d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 27 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 15986 REIAL DECRET 1116/2007, de 24 d’agost, pel 

qual es modifica el Reial decret 168/1988, de 26 
de febrer, pel qual s’estableixen determinades 
condicions tècniques per al vidre-cristall. 
(«BOE» 213, de 5-9-2007.)

La Directiva 2006/96/CE del Consell, de 20 de novembre 
de 2006, per la qual s’adapten determinades directives en 
l’àmbit de la lliure circulació de mercaderies, amb motiu de 
l’adhesió de Bulgària i Romania, estableix modificacions 
de la Directiva 69/493/CEE del Consell, de 15 de desembre 
de 1969, relativa a les aproximacions de les legislacions 
dels estats membres sobre vidre i vidre. Aquesta última 
Directiva va ser incorporada a l’ordenament jurídic espa-
nyol pel Reial decret 168/1988, de 26 de febrer, relatiu a les 
condicions tècniques per al vidre-cristall.

Per això, és necessari modificar el Reial decret 
168/1988, de 26 de febrer, per adaptar-lo a les modificaci-
ons introduïdes per la Directiva 2006/96/CE.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’Economia i Hisenda 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 24 
d’agost de 2007,

D I S P O S O :

Articulo únic. Modificació del Reial decret 168/1988, de 
26 de febrer, pel qual s’estableixen determinades con-
dicions tècniques per al vidre-cristall.

El Reial decret 168/1988, de 26 de febrer, pel qual s’es-
tableixen determinades condicions tècniques per al vidre-
cristall, es modifica de la manera següent:

U. S’hi afegeix una disposició final primera, amb la 
redacció següent:

«Disposició final primera. Autorització per a la 
modificació dels annexos.

S’autoritza els ministres d’Indústria, Turisme i 
Comerç, d’Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum 
per modificar, d’acord amb les seves respectives 
competències, els annexos I i II d’aquest Reial decret, 
a fi de mantenir-los adaptats a les innovacions tècni-
ques que es produeixin i, especialment, al que dis-
posa la normativa comunitària.»

Dos. L’actual disposició final passa a ser la disposició 
final segona i se li afegeix la rúbrica «Entrada en vigor».

Tres. Es modifica l’annex I en la forma següent:

a) A l’annex I, a la columna b del punt 1 s’incor-
pora el text següent:

«ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАРЛ 30 %;

b) A l’annex I, a la columna b del punt 2 s’incor-
pora el text següent:

«ОЛОВЕН КРИСЛТА 24 %,
CRISTALL CU PLUMB 24 %»;

c) A l’annex I, a la columna b del punt 3 s’incor-
pora el text següent:

«КРИТАЛИН,
STICL CRISTALIN»;

d) A l’annex I, a la columna b del punt 4 s’incor-
pora el text següent:

«КРИСТАЛНО СТЪЛО,
CRISTALIN – STICL SONOR.»


