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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
6239 Ordre ARM/795/2011, de 31 de març, per la qual es modifica l’annex III del 

Reial decret 679/2006, de 2 de juny,  pel qual es regula la gestió dels olis 
industrials usats.

El Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials 
usats, recull a l’annex III els codis de nomenclatura combinada que corresponen als olis 
inclosos a l’àmbit d’aplicació del Reial decret, que estableix el Reglament (CEE) núm. 
2658/87 del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i 
estadística i a l’aranzel duaner comú.

El Reglament (CE) núm. 948/2009 de la Comissió, de 30 de setembre, modifica el 
Reglament (CEE) núm. 2658/87, de 23 de juliol, pel que desapareixen i se substitueixen 
alguns dels codis anteriors. En conseqüència, mitjançant la present Ordre es modifica 
l’annex III del Reial decret 679/2006, de 2 de juny, amb la finalitat d’adaptar-lo al nou 
Reglament.

Aquesta Ordre es dicta en virtut de la facultat que la disposició final segona del Reial 
decret 679/2006, de 2 de juny, atorga al titular del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural 
i Marí per modificar-ne els annexos.

En la tramitació de la present disposició han estat consultades les comunitats 
autònomes, les entitats representatives del sector afectat i n’ha emès informe el Consell 
Assessor de Medi Ambient.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 679/2006, de 2 juny, pel qual es regula la gestió 
dels olis industrials usats.

L’annex III del Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis 
industrials usats, se substitueix per l’annex de la present Ordre.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 31 de març de 2011.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Rosa 
Aguilar Rivero.

«ANNEX III

Codis de la nomenclatura combinada (1) que corresponen als olis lubricants de base 
mineral, sintètica o assimilada d’origen animal inclosos a l’àmbit d’aplicació d’aquest 
Reial decret, sense perjudici d’altres olis lubricants que igualment hi estiguin 
inclosos, en aplicació del que estableix el paràgraf segon de l’article 2.a) d’aquest 

Reial decret

Codis i les seves denominacions

Olis lubricants i els restants:

2710 19 71 Olis lubricants i els restants que es destinin a un tractament definit (2).
2710 19 75 Olis lubricants i els restants que es destinin a una transformació química mitjançant 

un tractament diferent dels definits per a la subpartida 2710 19 71 (2).
2710 19 81 Olis per a motors, compressors i turbines.
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2710 19 83 Líquids per a transmissions hidràuliques.
2710 19 87 Olis per a engranatges.
2710 19 91 Olis per a la metal·lúrgia, olis de desemmotllament, olis anticorrosius.
2710 19 93 Olis per a aïllament elèctric.
2710 19 99 Els altres olis lubricants i la resta.

Preparacions lubricants que continguin olis de petroli o de mineral bituminós:

3403 11 00 Preparacions per al tractament de matèries tèxtils, cuir i pell, pelleteria o altres 
matèries.

3403 19 10 Amb un contingut d’olis de petroli o de material bituminós superior o igual al 70% 
en pes, però que no en siguin els components bàsics.

3403 19 90 Les restants. (Substitueix els antics 3403 19 91 i 3403 19 99 del Reial decret 
679/2006).

3403 91 00 Preparacions per al tractament de matèries tèxtils, cuir i pell, pelleteria o altres 
matèries.

3403 99 00 Les restants. (Substitueix els antics 3403 99 10 i 3403 99 90 del Reial decret  
679/2006).

Additius per a olis lubricants:

3811 21 00 Que continguin olis de petroli o de mineral bituminós.
3811 29 00 Els restants.
3811 90 00 Els restants.
3819 00 00 Líquids per a frens hidràulics i altres líquids preparats per a transmissions 

hidràuliques, sense olis de petroli ni de mineral bituminós o amb un contingut 
inferior al 70 % en pes d’aquests olis.

(1) Font: Reglament (CE) núm. 948/2009 de la Comissió, de 30 de setembre de 2009, pel qual es modifica 
l’annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura 
aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú.

(2) La inclusió en aquesta subpartida se subordina a les condicions previstes en les disposicions 
comunitàries dictades en la matèria [vegeu els articles 291 a 300 del Reglament (CEE) núm. 2454/93, de la 
Comissió (DO L 253, d’11.10.1993, p. 1)].»
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