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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
16175 Reial decret 1390/2011, de 14 d’octubre, pel qual es regula la indicació del 

consum d’energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb 
l’energia, mitjançant l’etiquetatge i una informació normalitzada.

El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, 
estableix, entre d’altres, el dret bàsic dels consumidors i usuaris a la informació correcta 
sobre els diferents productes posats a la seva disposició al mercat, a fi de facilitar el 
coneixement necessari sobre el seu adequat ús, consum i gaudi.

En la legislació espanyola hi ha diverses disposicions que despleguen aquest dret a la 
informació, entre d’altres, el Reial decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de l’etiquetatge, la presentació i la publicitat dels productes industrials 
destinats a la venda directa als consumidors i usuaris. Aquesta norma estableix, amb 
caràcter general, els requisits mínims que han de figurar en l’etiquetatge, la presentació i 
la publicitat d’aquests productes, amb la finalitat de permetre al consumidor final el 
coneixement suficient de les seves característiques essencials per al seu ús correcte.

En un àmbit més específic i en línia amb les polítiques de la Unió Europea de fomentar 
la utilització racional de l’energia per optimitzar els recursos naturals i reduir la 
contaminació mediambiental, el Reial decret 124/1994, de 28 de gener, regula l’etiquetatge 
i la informació referent al consum d’energia i d’altres recursos en els aparells d’ús 
domèstic. Aquest Reial decret constitueix el marc reglamentari espanyol per promoure la 
sostenibilitat i proveir el consumidor final d’una informació uniforme i comparable sobre el 
consum d’energia en aquests productes, de manera que li permeti l’elecció dels aparells 
amb un millor rendiment energètic.

Aquesta regulació va incorporar al nostre dret intern la Directiva 92/75/CEE del 
Consell, de 22 de setembre, relativa a la indicació del consum d’energia i d’altres recursos 
dels aparells domèstics, per mitjà de l’etiquetatge i d’una informació uniforme sobre els 
productes. Els anys d’experiència han mostrat l’eficàcia d’aquestes disposicions en la 
mesura que han aconseguit sensibilitzar el consumidor i li han permès modificar hàbits i 
prendre decisions informades, el fabricant per posicionar els seus productes al mercat 
amb més qualitat i eficiència, i la societat per millorar el medi ambient i fer un ús sostenible 
dels recursos.

La Directiva 92/75/CEE s’ha modificat substancialment durant el seu període de 
vigència i s’ha refós en un únic text amb les normes comunitàries que la modifiquen 
mitjançant la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 
2010, relativa a la indicació del consum d’energia i altres recursos per part dels productes 
relacionats amb l’energia, mitjançant l’etiquetatge i una informació normalitzada del 
producte. Aquesta Directiva ha ampliat el seu àmbit d’aplicació a tots els productes 
relacionats amb l’energia la utilització dels quals tingui una incidència directa o indirecta 
significativa en el consum energètic, i ha tingut en compte les prioritats que recull la 
Comunicació de la Comissió de 16 de juliol de 2008, sobre el Pla d’acció sobre consum i 
producció sostenibles i una política industrial sostenible, així com d’altres regulacions 
dirigides a racionalitzar el consum d’energia i reduir l’impacte mediambiental, en línia amb 
els objectius marcats per la política energètica europea d’incrementar en un 20% 
l’eficiència energètica per a 2020.

Aquesta Directiva constitueix el marc per establir la informació i l’etiquetatge sobre el 
consum d’energia i altres recursos per als productes relacionats amb l’energia. No obstant 
això, és necessari concretar aquests aspectes i establir per a cada tipus de productes la 
informació que s’ha de facilitar en l’etiqueta i la fitxa sobre el consum d’energia i altres 
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recursos essencials en utilitzar-se el producte. Aquests requisits s’han d’establir mitjançant 
el reglament delegat corresponent que ha d’adoptar la Comissió sobre la base de 
l’habilitació conferida per l’article 10 i d’acord amb els articles 11, 12 i 13 de la Directiva 
2010/30/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010.

Fins avui, s’han adoptat i estan vigents els reglaments delegats següents:

Reglament delegat (UE) núm. 1059/2010, de la Comissió, de 28 de setembre de 
2010, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, pel que fa a l’etiquetatge energètic dels rentavaixelles domèstics.

Reglament delegat (UE) núm. 1060/2010, de la Comissió, de 28 de setembre de 
2010, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, pel que fa a l’etiquetatge energètic dels aparells de refrigeració domèstics.

Reglament delegat (UE) núm. 1061/2010, de la Comissió, de 28 de setembre de 
2010, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, pel que fa a l’etiquetatge energètic de les rentadores domèstiques.

Reglament delegat (UE) núm. 1062/2010, de la Comissió, de 28 de setembre de 
2010, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, pel que fa a l’etiquetatge energètic de les televisions.

Reglament delegat (UE) núm. 626/2011, de la Comissió, de 4 de maig de 2011, pel 
qual es complementa la Directiva 2010/30/UE, del Parlament Europeu i del Consell, pel 
que fa a l’etiquetatge energètic dels condicionadors d’aire.

Amb aquest Reial decret s’incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 2010/30/
UE, que ofereix un marc sobre etiquetatge més coherent i simplificat, destinat a millorar 
les característiques energètiques i mediambientals dels productes i potenciar-ne la 
utilització per part dels consumidors. S’articula, a més, com a norma marc dels reglaments 
delegats que en un futur es despleguin per donar-li efectivitat concreta.

Aquest Reial decret també inclou disposicions en matèria d’incentius i contractació 
pública, que és un component fonamental d’una política de productes integrada 
ecològicament sostenible, que ha de promoure i estimular la demanda de millors 
productes, i ha d’ajudar els consumidors a fer eleccions més adequades.

Aquest Reial decret reforça, a més, els principis inclosos en altres instruments 
normatius vigents com el Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de 
requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia, que 
també contribueix al desenvolupament sostenible i a la protecció del medi ambient, a 
través de l’increment de l’eficiència energètica, la disminució de la contaminació i 
l’increment de la seguretat del proveïment energètic.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en 
matèria de bases i coordinació general de la planificació econòmica, que reconeix l’article 
149.1.13a de la Constitució.

En la tramitació d’aquesta norma s’ha concedit al Consell de Consumidors i Usuaris i 
a les associacions empresarials relacionades amb el sector l’oportunitat d’exposar el seu 
parer en un informe raonat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat i del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació prèvia del vicepresident del 
Govern de Política Territorial i ministre de Política Territorial i Administració Pública, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la 
reunió del dia 14 d’octubre de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té com a objecte regular la informació dirigida a l’usuari final, 
particularment per mitjà de l’etiquetatge i la informació normalitzada del producte, sobre el 
consum d’energia i, quan correspongui, d’altres recursos essencials respecte als 
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productes relacionats amb l’energia durant la seva utilització, així com altra informació 
complementària, de manera que permeti elegir als usuaris finals productes més eficients.

2. Aquest Reial decret s’aplica als productes relacionats amb l’energia la utilització 
dels quals tingui una incidència directa o indirecta significativa sobre el consum d’energia, 
i si s’escau, sobre altres recursos essencials.

3. Aquest Reial decret no s’aplica:

a) Als productes de segona mà.
b) Als mitjans de transport per a persones o mercaderies.
c) A la placa de dades de potència o el seu equivalent col·locada sobre aquests 

productes per motius de seguretat.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:

a) «Producte relacionat amb l’energia» o «producte»: Tot bé la utilització del qual té 
una incidència en el consum d’energia i que s’introdueix al mercat o es posa en servei a 
Espanya, incloses les peces destinades a incorporar-se a productes relacionats amb 
l’energia que preveu aquest Reial decret, que són introduïdes al mercat i/o posades en 
servei com a peces individuals per a un usuari final, i el comportament mediambiental del 
qual es pot avaluar de manera independent.

b) «Fitxa»: Una taula d’informació normalitzada sobre un producte.
c) «Altres recursos essencials»: L’aigua, els productes químics o qualsevol altra 

substància que el producte consumeixi per al seu ús normal.
d) «Informació complementària»: Qualsevol altra informació relativa al rendiment i 

les característiques d’un producte que es refereixi al seu consum d’energia o a altres 
recursos essencials, o bé serveixi per avaluar-los, basada en dades mesurables.

e) «Incidència directa»: La incidència dels productes que consumeixen energia 
durant la seva utilització.

f) «Incidència indirecta»: La incidència dels productes que no consumeixen energia, 
però contribueixen a la conservació de l’energia durant la seva utilització.

g) «Distribuïdor»: Un detallista o qualsevol persona que vengui, llogui, llogui amb 
dret a compra o exposi productes destinats als usuaris finals.

h) «Proveïdor»: El fabricant, o el seu representant autoritzat en la Unió o l’importador 
que introdueixi o posi en servei el producte al mercat comunitari. En la seva absència, es 
considera proveïdor tota persona física o jurídica que introdueixi al mercat o posi en servei 
productes que regula aquesta disposició.

i) «Introducció al mercat»: Primera comercialització d’un producte al mercat 
comunitari amb vista a la seva distribució o utilització dins d’aquest mercat, mitjançant 
pagament o de manera gratuïta i amb independència de la tècnica de venda.

j) «Posada en servei»: La primera utilització d’un producte per al seu fi pretès en la 
Unió.

k) «Ús no autoritzat de l’etiqueta»: L’ús de l’etiqueta, per usuaris que no siguin les 
autoritats dels estats membres o les institucions de la UE, d’una manera no prevista en 
aquest Reial decret o en els reglaments delegats.

l) «Reglaments delegats»: Són normes comunitàries directament aplicables 
adoptades per la Comissió Europea, sobre la base de l’habilitació que confereix l’article 
10 i d’acord amb els articles 11, 12 i 13 de la Directiva 2010/30/UE, en què s’estableixen 
els detalls relatius a l’etiquetatge i la fitxa per a cada tipus de producte.

Article 3. Autoritats de vigilància del mercat.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són autoritats de vigilància del mercat els òrgans 
administratius de les diferents administracions públiques que, en funció del seu àmbit 
competencial respectiu, siguin responsables de portar a terme activitats i adoptar 
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mesures, incloses les de coordinació, amb l’objectiu de vetllar perquè els productes 
relacionats amb l’energia compleixin les disposicions que els siguin aplicables.

2. En l’àmbit de les competències pròpies de l’Administració General de l’Estat, les 
autoritats de vigilància del mercat són les següents:

a) El Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, a través de l’Institut Nacional de 
Consum.

b) El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través dels centres directius que 
corresponguin.

3. Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, han de 
determinar les seves autoritats de vigilància del mercat i han d’establir mecanismes de 
col·laboració, cooperació i coordinació amb els municipis en aquesta matèria. Així mateix 
han de comunicar a l’Institut Nacional de Consum les dades sobre les activitats dutes a 
terme en relació amb el que preceptua aquest Reial decret i el nivell de compliment assolit 
en els seus territoris respectius, amb l’objecte d’elaborar l’informe preceptiu a què es 
refereix l’article 11.

Article 4. Vigilància del mercat.

1. Els productes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret només es 
poden introduir al mercat o posar-se en servei a Espanya si compleixen els requisits que 
estableixen aquest Reial decret i el reglament delegat d’aplicació, cas en què no pot ser 
prohibida, restringida ni obstaculitzada la introducció al mercat o la posada en servei 
d’aquests productes.

2. Es prohibeix l’exhibició d’etiquetes, marques, símbols o inscripcions que no 
compleixin els requisits que estableixen aquest Reial decret i els reglaments delegats 
pertinents, i que puguin induir a error o crear confusió en els usuaris finals respecte del 
consum d’energia o, si s’escau, d’altres recursos essencials, durant la seva utilització.

3. Les autoritats de vigilància de mercat, a través de les inspeccions periòdiques 
que amb aquesta finalitat es programin, han de garantir que tots els proveïdors i 
distribuïdors establerts en el territori espanyol compleixin les obligacions que preveuen 
els articles 6 i 7 d’aquest Reial decret.

4. Les autoritats de vigilància de mercat han de fer campanyes informatives de 
caràcter educatiu i promocional, destinades a promoure l’eficiència energètica i una 
utilització més responsable de l’energia per part de l’usuari final.

5. Les autoritats de vigilància de mercat han de cooperar entre si i a través de 
l’Institut Nacional del Consum amb la Comissió Europea intercanviant i proporcionant la 
informació necessària per contribuir a l’aplicació uniforme i eficaç d’aquest Reial decret. 
La cooperació administrativa i l’intercanvi d’informació han d’aprofitar al màxim els mitjans 
electrònics de comunicació, han de tenir una bona relació cost-eficàcia i poden rebre el 
suport dels programes de la Unió Europea pertinents.

6. Les autoritats de vigilància de mercat han de garantir la seguretat i confidencialitat 
del tractament de la informació confidencial facilitada en els procediments portats a terme 
com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Reial decret, i la protecció d’aquesta 
informació, segons sigui necessari.

7. Les autoritats de vigilància de mercat han d’exigir als proveïdors, en cas de 
sospitar que la informació que figura a les etiquetes o fitxes és incorrecta, la informació, la 
documentació i les proves necessàries que demostrin l’exactitud de la informació que figuri 
a les etiquetes o fitxes dels seus productes, a fi de verificar el que preceptua l’article 6.7.

Article 5. Informació obligatòria.

1. S’ha de posar en coneixement de l’usuari final, de conformitat amb els reglaments 
delegats que es dictin per a cada tipus de productes, la informació referent al consum 
d’energia elèctrica, d’altres formes d’energia i, quan escaigui, d’altres recursos essencials 
durant la utilització del producte, així com altres dades complementàries, mitjançant una 
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fitxa i una etiqueta relatives als productes destinats a la venda, lloguer o lloguer amb dret 
a compra, tant directament com indirectament a través de qualsevol mitjà de venda a 
distància, per exemple, Internet.

2. Per als productes integrats o instal·lats, només s’ha de facilitar la informació que 
preveu l’apartat 1 d’aquest article, quan ho prescrigui així el reglament delegat aplicable.

3. Tota publicitat sobre un model concret de productes relacionats amb l’energia als 
quals s’apliqui un reglament delegat ha d’incloure, quan s’ofereixi informació relacionada 
amb l’energia o el preu, una referència a la classe d’eficiència energètica del producte.

4. Tota documentació tècnica de caràcter promocional sobre productes relacionats 
amb l’energia que descrigui els paràmetres tècnics específics d’un producte, com ara els 
manuals tècnics i els fullets dels fabricants, ja sigui en forma impresa o en línia, han de 
proporcionar als usuaris finals la informació necessària sobre el consum d’energia o han 
d’incloure una referència a la classe d’eficiència energètica del producte.

5. Tot producte que regulen aquest Reial decret o el seu reglament delegat 
corresponent que es comercialitzi o es posi en servei a Espanya ha d’incloure les dades i 
les informacions dirigides a l’usuari final, com a mínim, en la llengua espanyola oficial de 
l’Estat.

Article 6. Responsabilitats dels proveïdors.

1. Els proveïdors que introdueixin al mercat o posin en servei productes que preveu 
un reglament delegat han de subministrar una etiqueta i una fitxa d’acord amb el que 
disposen aquest Reial decret i el reglament.

2. Els proveïdors han d’elaborar una documentació tècnica suficient que serveixi per 
avaluar l’exactitud de la informació que figura a l’etiqueta i a la fitxa. Aquesta documentació 
ha d’incloure:

a) Una descripció general del producte.
b) Els resultats dels càlculs de disseny efectuats, quan escaigui.
c) Els resultats de les proves quan n’hi hagi, incloses les efectuades per organismes 

notificats competents, segons es defineixen en la normativa pertinent de la Unió.
d) Quan les dades s’utilitzin per a models similars, les referències que permetin la 

identificació d’aquests models.

Per a això, el proveïdor es pot servir de la documentació elaborada d’acord amb el 
que prescriu la normativa aplicable de la Unió.

3. Els proveïdors han de tenir a disposició de les autoritats competents que defineix 
l’article 3 la documentació tècnica del producte, per a finalitats d’inspecció, durant els cinc 
anys següents a la fabricació de l’últim producte al qual sigui aplicable aquesta normativa.

Amb caràcter general, la documentació tècnica esmentada ha d’estar disponible en la 
llengua espanyola oficial de l’Estat, a menys que les autoritats l’acceptin en una altra 
llengua.

Els proveïdors han d’oferir una versió electrònica de la documentació tècnica del 
producte a sol·licitud de les autoritats de vigilància del mercat i de la Comissió Europea, 
en el termini de deu dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud efectuada per les 
autoritats esmentades o per la Comissió Europea.

4. Els proveïdors han de subministrar gratuïtament als distribuïdors les etiquetes i la 
informació sobre el producte.

Sense perjudici de la seva facultat d’elegir el sistema d’enviament de les etiquetes, els 
proveïdors les han de facilitar diligentment als distribuïdors quan aquests els les sol·licitin.

5. A més d’aquestes etiquetes, els proveïdors han de proporcionar una fitxa sobre el 
producte.

6. Els proveïdors han d’incloure la fitxa en tots els fullets sobre el producte. Quan el 
proveïdor no subministri cap fullet, ha d’incloure les fitxes en qualsevol altra documentació 
que proporcioni amb el producte.
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7. Els proveïdors són responsables de l’exactitud de les dades que figurin a les 
etiquetes i a les fitxes que proporcionin.

8. S’entén que els proveïdors han donat el seu consentiment perquè es publiqui la 
informació inclosa a l’etiqueta o a la fitxa.

Article 7. Responsabilitats dels distribuïdors.

1. Els distribuïdors han d’exhibir adequadament, de manera visible i llegible, les 
etiquetes del producte, i han d’incloure, així mateix, les fitxes en el fullet del producte o en 
qualsevol altra documentació que s’hi adjunti per a la venda a usuaris finals.

2. Sempre que s’exposi un producte al qual s’apliqui un reglament delegat, els 
distribuïdors hi han de col·locar una etiqueta adequada, en el lloc clarament visible que 
especifiqui aquest reglament i redactada, com a mínim, en la llengua espanyola oficial de 
l’Estat.

Article 8. Venda a distància i altres formes de venda.

Quan els productes es posin a la venda, lloguer, o lloguer amb dret a compra, per 
correu, catàleg, Internet, venda telefònica o qualssevol altres mitjans que no permetin 
veure el producte exposat al possible usuari final, tota la informació que s’especifiqui a 
l’etiqueta i a la fitxa del producte ha de ser accessible per al comprador potencial abans 
de comprar-lo.

L’etiqueta, la fitxa o la informació que s’hi especifica s’han de mostrar o facilitar al 
possible usuari final, de la manera que determinin els reglaments delegats corresponents.

Article 9. Contractació pública i incentius.

1. Quan un producte el reguli un reglament delegat específic, les entitats contractants 
que subscriguin contractes públics d’obres, subministrament o serveis subjectes a 
regulació harmonitzada segons els articles 14, 15 i 16 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, no recollits en els articles 12 a 18 de la Directiva 2004/18/
CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels 
procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministrament i de 
serveis, han de procurar incloure, com a criteri d’adjudicació, per determinar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, els criteris mediambientals que reflecteixen aquests 
reglaments, a fi d’adquirir productes que compleixin els criteris d’assolir els nivells de 
rendiment màxims i corresponguin a la classe d’eficiència energètica més elevada.

2. Les polítiques d’incentius que afectin un producte regulat per un reglament 
delegat han de buscar assolir els nivells de rendiment màxims, inclosa la classe 
d’eficiència energètica més elevada que prevegi aquest reglament.

3. Les polítiques d’incentius dirigides tant als usuaris finals que utilitzin productes 
altament eficients com als sectors que els promoguin o fabriquin han de tenir en compte 
els nivells de rendiment segons classes, d’acord amb el que defineixi el reglament delegat 
aplicable, llevat que imposi nivells de rendiment superiors al llindar de la classe d’eficiència 
energètica més elevada que preveu aquest reglament.

4. Les mesures impositives i fiscals no constitueixen incentius als efectes d’aquest 
Reial decret.

Article 10. Procediment d’adopció de mesures.

1. Quan les autoritats de vigilància de mercat comprovin, en l’exercici de les seves 
funcions, que un producte no compleix les prescripcions que estableixen aquest Reial 
decret i el reglament delegat aplicable en relació amb l’etiqueta i la fitxa, han d’adoptar les 
mesures necessàries i han d’efectuar els requeriments necessaris al proveïdor perquè el 
producte compleixi els requisits prescrits i en les condicions establertes. Les mesures que 
s’adoptin han de ser eficaces i han de tenir el principi de proporcionalitat en relació amb 
l’incompliment detectat.
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2. Quan hi hagi prou indicis que un producte pugui incomplir les disposicions que el 
concerneixen, les autoritats de vigilància de mercat han d’adoptar les mesures preventives 
necessàries i les mesures destinades a garantir el compliment en un termini màxim de 15 
dies, tenint en compte el perjudici ocasionat.

En cas de persistir l’incompliment, l’autoritat de vigilància de mercat competent ha 
d’adoptar una decisió per la qual es limiti o es prohibeixi la introducció al mercat o la 
posada en servei del producte, o aquest es retiri del mercat, i ha d’informar d’aquesta 
circumstància l’Institut Nacional del Consum. Aquest ha d’informar la Comissió Europea i 
els altres estats membres, i n’ha d’indicar els motius de la decisió.

3. Les mesures administratives que adoptin les autoritats de vigilància de mercat en 
l’exercici de les seves competències per al compliment d’aquest Reial decret s’han 
d’ajustar al procediment que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

Article 11. Presentació d’informes.

Cada quatre anys les comunitats autònomes i altres autoritats implicades en l’aplicació 
d’aquest Reial decret han de presentar a l’Institut Nacional de Consum un informe en el 
qual s’han d’exposar amb detall les activitats dutes a terme així com el nivell de 
compliment assolit en els seus territoris respectius.

L’Institut Nacional del Consum ha d’enviar un informe amb la informació rebuda a la 
Comissió Europea.

Article 12. Règim sancionador.

1. En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret, és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions que preveuen el text refós de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 
1/2007, de 16 de novembre, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen 
les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció 
agroalimentària, així com la normativa autonòmica que sigui aplicable.

2. Les infraccions es qualifiquen de lleus, greus i molt greus. Als efectes d’aquest 
Reial decret, són:

a) Infraccions lleus:

1r Els defectes formals de l’etiquetatge i la informació normalitzada dels productes 
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret, sempre que no tinguin influència en 
la informació final al possible comprador o usuari.

2n Col·locar l’etiqueta en un lloc diferent del previst, sempre que sigui visible per a 
l’interessat.

3r No disposar de la documentació en la llengua requerida per les autoritats de 
control de mercat.

4t No disposar de la documentació tècnica del producte en versió electrònica.

b) Infraccions greus:

1r No guardar la documentació tècnica els cinc anys preceptius.
2n No subministrar als distribuïdors l’etiqueta, la fitxa i la informació sobre el 

producte de manera gratuïta.
3r No subministrar l’etiqueta i la fitxa dins el termini.
4t No incloure les fitxes en els fullets o qualsevol documentació sobre el producte.
5è No fer constar la informació en la llengua espanyola oficial de l’Estat.

c) Infraccions molt greus:

1r Subministrar etiquetes o fitxes amb informació falsa.
2n Exhibir etiquetes o fitxes amb informació falsa.
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3r Presentar documentació falsa o no presentar la documentació si és requerida per 
les autoritats.

4t No exhibir les etiquetes del producte o la informació corresponent quan la venda 
sigui a distància o qualssevol altres mitjans que no permetin veure el producte exposat al 
possible usuari final.

3. Les infraccions indicades són sancionades quant a tipus i quantia d’acord amb les 
que estableixen els articles 51 i 52 de l’esmentat Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 
novembre.

4. Les autoritats competents per acordar i imposar les sancions corresponents són 
les que s’estableixin d’acord amb el que preveu l’article 3 d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin a 
aquest Reial decret, i en particular el Reial decret 124/1994, de 28 de gener, pel qual es 
regula l’etiquetatge i la informació referent al consum d’energia i d’altres recursos dels 
aparells d’ús domèstic.

Les referències efectuades en l’ordenament jurídic espanyol al Reial decret derogat 
s’entenen fetes a aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en 
matèria de bases i coordinació general de la planificació econòmica, reconeguda per 
l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2010/30/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a la indicació del 
consum d’energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb l’energia, 
mitjançant l’etiquetatge i una informació normalitzada.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

Es faculta la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat i el ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions que 
siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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