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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8340 Reial decret 710/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels 
seus residus.

La Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre, 
relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, i per la qual es 
deroga la Directiva 91/157/CEE, es va incorporar a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant 
el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels 
seus residus.

Aquesta directiva va imposar als estats membres, en el seu article 4, l’obligació de 
prohibir la posada al mercat de piles i acumuladors amb contingut de mercuri i de cadmi 
per sobre de determinats percentatges exceptuant, entre d’altres, les piles botó amb un 
contingut de mercuri superior al dos per cent en pes i les piles i acumuladors portàtils que 
continguin cadmi destinats a ser utilitzats en eines elèctriques sense fil. Tanmateix, com a 
conseqüència de l’evolució del mercat de piles botó a la Unió Europea cap a les piles botó 
sense mercuri i de la revisió de l’excepció relativa al contingut de cadmi en les eines 
elèctriques sense fil, que preveu l’article esmentat, s’ha adoptat la Directiva 2013/56/UE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica 
la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les piles i 
acumuladors i als residus de piles i acumuladors, pel que fa a la posada al mercat de piles 
i acumuladors portàtils que continguin cadmi, destinats a utilitzar-se en eines elèctriques 
sense fils, i de piles botó amb un baix contingut de mercuri. A més, la nova Directiva de 
2013 deroga la Decisió 2009/603/CE de la Comissió, per la qual s’estableixen requisits per 
al registre de productors de piles i acumuladors. Per tot això, s’ha d’incorporar al nostre 
dret intern aquesta nova directiva.

Cal assenyalar, a més, que la directiva de 2013 posa dates límit a les excepcions 
esmentades, si bé estableix que si es produeix justificadament una falta de disponibilitat de 
piles botó per a audiòfons, la Comissió Europea pot fer una proposta adequada amb la 
finalitat de prolongar l’excepció a què fa referència l’article 4, exclusivament per a les piles 
botó destinades a audiòfons. Així mateix, la nova directiva introdueix algunes modificacions 
més que afecten, entre altres, la manera d’extracció de les piles i acumuladors dels 
aparells que els contenen i el procediment de registre de productors de piles i acumuladors, 
i s’hi incorpora un nou annex IV que conté els requisits per al registre que establia la 
Decisió 2009/603/CE de la Comissió, de 5 d’agost, per la qual s’estableixen requisits per 
al registre de productors de piles i acumuladors, de conformitat amb la Directiva 2006/66/
CE del Parlament Europeu i del Consell.

D’altra banda, és necessari aprofitar aquesta transposició per introduir a més algunes 
millores i actualitzacions en la regulació del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, que 
l’experiència ha aconsellat necessàries. Entre aquestes últimes, cal subratllar les relatives 
a la informació que han d’aportar a les administracions públiques tant els productors de 
piles i acumuladors com les instal·lacions de tractament i reciclatge, l’aplicació del càlcul 
del nivell d’eficiència de reciclatge de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 493/2012 
de la Comissió, d’11 de juny de 2012, pel qual s’estableixen, de conformitat amb la 
Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, normes detallades per al càlcul 
dels nivells d’eficiència dels processos de reciclatge dels residus de piles i acumuladors. 
Igualment, a través d’aquesta modificació s’adapta el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, 
al règim sobre responsabilitat ampliada del productor que preveu la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats, en aplicació de l’habilitació de la disposició final tercera 
de la mateixa llei. Entre les modificacions que s’inclouen cal destacar l’establiment de nous 
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objectius de recollida d’aquests residus. Per al càlcul d’aquests objectius s’amplia el 
concepte d’índex de recollida, de manera que no s’aplica únicament a les piles i 
acumuladors portàtils, sinó també a les d’automoció i industrials. D’aquesta manera, per al 
càlcul dels objectius es recorre a la informació incorporada al Registre integrat industrial, 
en relació amb les piles i acumuladors portàtils, d’automoció i industrials.

Finalment, aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.23a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de legislació 
bàsica sobre protecció de medi ambient. A través d’aquesta norma, amb un important 
contingut de caràcter tècnic, es promou l’ús eficient dels recursos, es garanteix la protecció 
de la salut humana i del medi ambient, i s’estableixen les condicions de l’activitat dels 
gestors de residus de piles i acumuladors, cosa que repercuteix directament en el 
funcionament del mercat de gestió d’aquests residus i en la seva organització.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat els agents econòmics i socials, les 
comunitats autònomes, la ciutat de Ceuta i la ciutat de Melilla, així com les entitats locals i 
els sectors més representatius potencialment afectats. A més, el projecte s’ha remès a la 
Comissió de coordinació en matèria de residus del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, s’ha sotmès al Consell Assessor del Medi Ambient i al tràmit de participació 
pública, d’acord amb el que disposa la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen 
els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria 
de medi ambient, i amb el que disposa la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i 
dels ministres d’Indústria, Energia i Turisme i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 
de juliol de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i 
acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

El Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental 
dels seus residus, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

«1. Aquest Reial decret s’aplica a tot tipus de piles, acumuladors i bateries, 
independentment de la forma, volum, pes, composició o ús. Aquesta aplicació es 
porta a terme en coherència amb les previsions que conté el Reial decret 1383/2002, 
de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil, i el Reial 
decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, en 
relació amb les piles, acumuladors i bateries procedents dels vehicles al final de la 
seva vida útil i dels procedents dels aparells elèctrics i electrònics, respectivament.»

Dos. Les definicions i), j), n), x), y) i aa) de l’article 3 queden redactades en els termes 
següents:

«i) Residu de pila o acumulador: pila, acumulador o bateria que sigui un residu, 
segons la definició de residu que estableix l’article 3.a) de la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats.»

«j) Residus perillosos de piles o acumuladors: de conformitat amb l’article 3.e) 
de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, els residus de piles o acumuladors que presentin 
una o diverses de les característiques que permeten qualificar-los com a perillosos, 
enumerades a l’annex al Reglament (UE) núm. 1357/2014 de la Comissió, de 18 de 
desembre, pel qual se substitueix l’annex III de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen 
determinades directives, així com els residus de piles o acumuladors que pugui 
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aprovar el Govern com a perillosos de conformitat amb el que estableixen la 
normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part.

En tot cas, estan inclosos en els residus de piles i acumuladors, considerats 
perillosos, els que figurin amb un asterisc a la llista europea de residus, que estableix 
la Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es 
modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la 
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. Entre aquests es poden 
esmentar:

16 06 01* (acumuladors i bateries de plom).
16 06 02* (acumuladors i bateries de níquel-cadmi).
16 06 03* (piles que contenen mercuri).
20 01 33* (piles, acumuladors i bateries, especificats en els codis anteriors, 

generats com a residus domèstics o residus assimilables, procedents de les llars, 
comerços, indústries i institucions, així com les fraccions que continguin aquestes 
piles, acumuladors o bateries).»

«n) Aparell: aparell elèctric o electrònic, tal com el defineix el Reial decret 
110/2015, de 20 de febrer, que s’alimenti o pugui ser alimentat, totalment o 
parcialment, per mitjà de piles o acumuladors.»

«x) Sistema individual de responsabilitat ampliada: sistema organitzat per un 
sol productor de piles, acumuladors o bateries per complir de manera individual les 
obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor de conformitat 
amb el que estableixen la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i aquest Reial decret.»

«y) Sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada: sistema organitzat per un 
grup de productors de piles, acumuladors o bateries, juntament amb altres operadors 
econòmics que hi puguin participar, per complir de manera col·lectiva les obligacions 
derivades de la responsabilitat ampliada del productor de conformitat amb el que 
estableixen la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i aquest Reial decret.»

«aa) Índex de recollida: el percentatge resultant de dividir el pes dels residus 
de piles i acumuladors portàtils recollits en un any natural donat, de conformitat amb 
l’article 10 d’aquest Reial decret o el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, pel pes 
mitjà de les piles i acumuladors portàtils que els productors venguin directament als 
usuaris finals, o lliurin a tercers per vendre’ls als usuaris finals, durant aquest any 
natural i els dos anys naturals precedents. Aquest mateix índex de recollida s’aplica 
a la resta de piles i acumuladors d’automoció i industrials, per al càlcul dels objectius 
de recollida.»

Tres. L’article 3 bis queda redactat en els termes següents:

«Article 3 bis. Inscripció d’autoritzacions i comunicacions al Registre de producció 
i gestió de residus.

Les autoritzacions i comunicacions que preveu aquest Reial decret s’han 
d’inscriure al Registre de producció i gestió de residus que recull l’article 39 de la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, per part de l’autoritat competent de la comunitat 
autònoma que les atorgui.»

Quatre. Els apartats 1 i 4, i la lletra c) de l’apartat 5, de l’article 4 queden redactats en 
els termes següents:

«1. Només es poden posar al mercat en territori nacional les piles, els 
acumuladors i les bateries que reuneixin totes i cadascuna de les condicions i 
requisits que exigeix aquest Reial decret. Si es detecta, en qualsevol part del territori 
espanyol, la comercialització de piles, acumuladors o bateries que no compleixin 
aquestes condicions i requisits, aquests productes han de ser immediatament 
retirats del mercat de la manera que estableixi la legislació vigent. No obstant això, 
les piles, els acumuladors o les bateries que no compleixin els requisits d’aquest 
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Reial decret relatius al seu contingut en cadmi i en mercuri, però que hagin estat 
posats al mercat legalment abans de la data d’aplicació de les prohibicions 
respectives d’aquest article, es poden continuar comercialitzant fins que s’esgotin 
les existències.»

«4. La prohibició que figura a l’apartat 3.a) no s’aplica a les piles botó amb un 
contingut de mercuri no superior al 2 per cent en pes, fins a l’1 d’octubre de 2015.»

«c) eines elèctriques sense fil; aquesta excepció respecte de les eines 
elèctriques sense fil s’aplica fins al 31 de desembre de 2016.»

Cinc. L’article 5 queda redactat en els termes següents:

«Article 5. Obligacions derivades de la posada al mercat de piles, acumuladors o 
bateries.

1. En aplicació de l’article 31 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, tot productor 
està obligat a fer-se càrrec de la recollida i gestió de les quantitats i els tipus de 
piles, acumuladors i bateries usats que hagi posat al mercat, per a la seva venda a 
l’usuari final en territori espanyol, sigui quina sigui la modalitat de venda, ja sigui 
directa, electrònica, per correu o automàtica. Les esmentades recollida i gestió s’han 
de portar a terme de la manera que estableix aquest Reial decret. A aquests efectes 
es consideren, com a mínim, els tipus de piles, acumuladors i bateries següents:

a) Piles botó.
b) Piles estàndard.
c) Acumuladors portàtils.
d) Piles, acumuladors i bateries d’automoció.
e) Piles, acumuladors i bateries industrials amb cadmi.
f) Piles, acumuladors i bateries industrials amb plom.
g) Piles, acumuladors i bateries industrials sense cadmi i sense plom.
h) Altres tipus.

El càlcul de les quantitats posades al mercat per cada tipus de pila, acumulador 
o bateria es fa per anys naturals i s’expressa com el pes de les piles, acumuladors i 
bateries posats al mercat en territori espanyol l’any de què es tracti; s’exclouen totes 
les piles, acumuladors i bateries que surtin del territori espanyol aquest mateix any 
abans de ser venuts als usuaris finals. La posada al mercat de cada pila, acumulador 
o bateria es comptabilitza una sola vegada.

2. En aplicació dels articles 31 i 32 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, el 
productor s’ha de fer càrrec, de manera individual o de manera col·lectiva, de la 
recollida i gestió a què es refereix l’apartat anterior, mitjançant alguna o diverses de 
les possibilitats següents:

a) Establint el seu propi sistema individual de responsabilitat ampliada; aquests 
sistemes poden subscriure acords voluntaris de la manera que estableix l’article 20.

b) Participant en un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada.
c) Establint un sistema de dipòsit, devolució i retorn de les mateixes piles, 

acumuladors i bateries usats que hagi posat al mercat, com a modalitat de sistema 
individual de responsabilitat ampliada o també al costat d’altres productors dins d’un 
sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada.

d) Contribuint econòmicament als sistemes públics de gestió implantats, de 
manera proporcional a les quantitats de producte que posin al mercat i atenent els 
costos efectius de la seva gestió.

3. Els sistemes pels quals optin els productors, entre els que indica l’apartat 
anterior, han d’estar dotats dels mitjans adequats i d’una xarxa de punts de recollida 
selectiva periòdica, que sigui suficient per cobrir tot el territori en què s’hagin 
comercialitzat els seus productes i d’una xarxa de punts de recollida selectiva 
periòdica, que sigui suficient segons el parer de l’autoritat competent de la comunitat 
autònoma que rebi la comunicació o els concedeixi l’autorització, amb l’informe previ 
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de la Comissió de coordinació en matèria de residus, de conformitat amb l’article 
32.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol. Una vegada recollits i classificats, els residus 
de piles i acumuladors s’han de traslladar a plantes autoritzades de tractament i 
reciclatge.

4. Els productors de piles, acumuladors o bateries, excepte les bateries de 
plom-àcid, que amb el seu ús donin lloc a residus perillosos, han de subscriure 
fiances, assegurances o garanties financeres, en els termes que exigeixi l’autoritat 
competent, que han d’acreditar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
que correspongui. Les fiances, assegurances o garanties financeres han de cobrir 
les responsabilitats a què puguin donar lloc les activitats del sistema de 
responsabilitat ampliada, atenent les característiques, la perillositat i el potencial de 
risc d’aquestes activitats, i han d’assegurar el finançament de la gestió d’aquests 
residus de manera que permetin que es compleixin les obligacions de responsabilitat 
ampliada davant situacions d’incompliment, insolvència o dissolució del sistema.

5. Les empreses o entitats que facin operacions de gestió de residus de piles 
o acumuladors se sotmeten, en funció de la seva activitat, al règim d’autorització i 
comunicació que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats. No queden sotmesos als requisits d’autorització o comunicació dels 
gestors de residus els punts de recollida selectiva, públics o privats, que es limitin a 
rebre en els seus establiments les piles, acumuladors o bateries usats per al seu 
lliurament a un gestor, sense perjudici que els punts de recollida selectiva en què es 
recullin a més altres residus queden sotmesos igualment a la normativa sectorial 
aplicable.

6. Els productors de piles, acumuladors o bateries que posin aquests productes 
al mercat nacional, inclosos els productors que fan venda a distància, han de 
comunicar la seva condició de productor al Registre integrat industrial d’àmbit 
estatal. En el cas de la venda a distància de piles, acumuladors o bateries per part 
de venedors ubicats en altres països, aquests han de comunicar la seva condició de 
productor al registre esmentat i obtenir el número de registre a què es refereix la 
disposició addicional primera.»

Sis. Es modifica la denominació del capítol III de la manera següent:

«CAPÍTOL III

Sistemes de responsabilitat ampliada del productor»

Set. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Sistemes individuals de responsabilitat ampliada.

1. Els productors de piles, acumuladors o bateries poden complir de manera 
individual les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor que 
estableixen el títol IV de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i l’article 5.1, establint el seu 
propi sistema individual de responsabilitat ampliada. A aquests efectes, els 
productors han de presentar una comunicació prèvia a l’inici de les activitats de 
recollida i gestió, en què n’indiquin el funcionament i les mesures que tenen previst 
aplicar per al compliment de les obligacions esmentades. Aquesta comunicació s’ha 
de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la seva 
seu social en el moment de presentar-la, és vàlida per a tot el territori nacional i s’ha 
d’inscriure al Registre de producció i gestió de residus abans de l’inici de les 
activitats.

2. Mitjançant el sistema individual de responsabilitat ampliada el productor ha 
d’organitzar directament al seu càrrec les operacions de gestió corresponents als 
residus de piles o acumuladors que hagi posat al mercat. Quan, de conformitat amb 
l’article 6.1, el productor opti per contribuir a sistemes públics de gestió implantats 
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en el seu àmbit territorial sufragant el cost que li correspongui, ha d’organitzar al seu 
càrrec, no obstant això, les operacions restants que no presti el sistema públic.

3. El contingut de la comunicació a què es refereix l’apartat 1 ha de ser com a 
mínim el que preveu l’annex IX de la Llei 22/2011, de 28 de juliol. Aquesta 
comunicació s’ha d’acompanyar de la documentació relativa a la garantia financera 
subscrita pel productor quan correspongui de conformitat amb l’article 5.4.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma davant el qual s’hagi presentat la 
comunicació ha de supervisar la documentació presentada i, en concret, la quantia 
de la fiança, assegurança o garantia financera segons els criteris que s’estableixin 
per reglament, de conformitat amb l’apartat 1.b) de la disposició final tercera de la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol.

La garantia està vigent en el moment de l’inici de l’activitat del sistema individual 
i s’ha de mantenir i, si s’escau, reposar, al llarg d’un període de validesa de cinc 
anys, després del qual es procedeix a revisar les condicions i la quantia de la 
garantia.

Els productors que individualment estableixin el seu propi sistema de dipòsit, 
devolució i retorn han d’incloure aquesta previsió a la comunicació prèvia a l’inici de 
les seves activitats, i han d’indicar, a més dels continguts ja esmentats, el 
funcionament del sistema per al compliment de les obligacions esmentades, amb 
identificació dels venedors de les seves piles, acumuladors i bateries posats al 
mercat, així com de la ubicació dels establiments de venda i recollida d’aquests 
productes.

4. Els sistemes individuals de responsabilitat ampliada s’han de sotmetre a 
una auditoria duta a terme per una entitat independent que verifiqui cada any el grau 
de compliment de les obligacions del productor, d’acord amb el que preveu aquest 
Reial decret. Aquesta auditoria es pot dur a terme a través de l’organització de 
l’acord voluntari en què, si s’escau, participin els sistemes individuals.»

Vuit. L’article 8 queda redactat en els termes següents:

«Article 8. Sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada.

1. Els productors de piles, acumuladors o bateries poden complir de manera 
col·lectiva les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor que 
estableixen el títol IV de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i l’article 5.1, a través de 
sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada. A aquests efectes, han de constituir 
una associació de les que preveu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del dret d’associació, o una entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de 
lucre.

2. De conformitat amb l’article 32.2 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, els 
sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada són autoritzats per l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on radiqui la seva seu social en el moment de 
presentar la sol·licitud. Aquesta comunitat autònoma concedeix l’autorització 
esmentada, si escau, després de la sol·licitud per part del sistema i de l’informe 
previ de la Comissió de coordinació en matèria de residus. L’autorització és vàlida 
per a tot el territori nacional i s’ha d’inscriure al Registre de producció i gestió de 
residus abans de l’inici de les activitats.

El contingut de la sol·licitud d’autorització ha de ser com a mínim el que preveu 
l’annex X de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i s’ha de completar a més amb la 
informació següent:

a) Identificació segregada dels productors i, si s’escau, dels operadors 
econòmics adherits al sistema col·lectiu.

b) Descripció del conjunt d’operacions que comprèn el sistema col·lectiu, 
incloses les operacions de dipòsit, devolució i retorn que s’organitzin d’acord amb 
l’article 9.1.
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c) Si s’escau, document del contracte o de l’acord, subscrit entre el sistema 
col·lectiu, i les plantes o instal·lacions de tractament i reciclatge.

d) Identificació i domicili social de les empreses o entitats a les quals s’assignin 
les operacions de gestió dels residus de piles o acumuladors, amb indicació de la 
ubicació de les plantes o instal·lacions de tractament i reciclatge d’aquests.

e) Identificació i localització dels mitjans de gestió, com ara punts de recollida 
selectiva, unitats de transport i diagrames de rutes.

f) Quan sigui possible, s’han de subministrar les quantitats (en pesos i unitats) 
i tipus de piles, acumuladors i bateries posades al mercat, durant els dos anys 
anteriors a la sol·licitud, per part dels productors que s’integren en el sistema.

g) En cas que els productors, o alguns d’aquests, optin per un sistema de 
dipòsit, devolució i retorn d’acord amb l’article 9, han d’identificar els productors que 
s’incorporin a aquest, així com les activitats i els establiments de venda i recollida de 
piles, acumuladors i bateries, corresponents a aquest sistema.

h) Identificació del símbol acreditatiu del sistema col·lectiu.

Les autoritzacions que es concedeixin als sistemes col·lectius de responsabilitat 
ampliada són temporals, s’atorguen per un període de validesa de cinc anys i es 
poden renovar per períodes successius.

3. Als efectes de l’aplicació d’aquest Reial decret, els sistemes col·lectius de 
responsabilitat ampliada han d’establir convenis de col·laboració amb les entitats 
locals i comunitats autònomes quan aquestes intervinguin en l’organització de la 
gestió dels residus de piles o acumuladors; en la negociació i posada en pràctica 
d’aquests convenis hi han de participar les dues administracions de conformitat amb 
les seves respectives competències. En els esmentats convenis s’han d’establir, a 
més dels objectius de gestió de residus, les condicions de recollida, 
emmagatzematge, tractament i eliminació dels materials que contenen les piles, els 
acumuladors i les bateries usats.

4. De conformitat amb l’article 32.5.j) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, el 
sistema col·lectiu ha de formular comptes anuals en cada exercici social d’acord 
amb el que estableix el Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven 
les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins 
lucratius. Aquests comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa, duta a 
terme per un auditor de comptes. Els comptes anuals auditats i aprovats s’han de 
presentar cada any a la Comissió de coordinació en matèria de residus, i s’ha 
d’acompanyar a més el pressupost per a l’any següent. Aquesta Comissió pot 
sol·licitar la informació complementària que sigui necessària.

Així mateix, una entitat independent verifica cada any el grau de compliment de 
les obligacions que exigeix aquest Reial decret, inclosa la verificació de les 
aportacions dels productors al sistema i la justificació de la seva destinació al 
compliment de les obligacions esmentades, l’anàlisi dels costos de tractament dels 
residus i de l’impacte ambiental dels components, i emet l’informe corresponent a 
les verificacions esmentades. Aquesta informació s’ha de remetre també a la 
Comissió de coordinació en matèria de residus.

5. Per complir les obligacions que estableix aquest Reial decret, els sistemes 
col·lectius de responsabilitat ampliada han de finançar els seus costos nets a través 
de les quotes o contribucions dels productors de les piles, acumuladors i bateries. El 
sistema col·lectiu ha de comunicar amb la deguda antelació a tots els integrants 
d’aquest la previsió de modificació dels costos de la gestió dels residus, cosa que 
s’ha de reflectir en les aportacions dels productors al sistema col·lectiu i la justificació 
de la seva destinació al compliment de les obligacions derivades de la responsabilitat 
ampliada del productor.

6. La sol·licitud d’autorització a què es refereix l’apartat 2 s’ha d’acompanyar 
de la documentació relativa a la garantia financera subscrita pel sistema col·lectiu 
de conformitat amb el que preveu l’article 5.4. L’òrgan competent de la comunitat 
autònoma davant la qual s’hagi presentat la sol·licitud ha de supervisar la 
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documentació presentada i, en concret, la quantia de la garantia financera segons 
els criteris que s’estableixin per reglament, de conformitat amb l’apartat 1.b) de la 
disposició final tercera de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

La garantia està vigent en el moment de l’inici de l’activitat del sistema col·lectiu 
i s’ha de mantenir i, si s’escau, reposar, al llarg del període de validesa de 
l’autorització, després del qual, i si és procedent renovar l’autorització, es procedeix 
a revisar les condicions i la quantia de la garantia.»

Nou. S’eliminen els apartats 5 i 6 i es modifica la redacció dels apartats 1 i 4 de 
l’article 9, que queden redactats en els termes següents:

«1. Els productors de piles, acumuladors o bateries poden complir 
individualment les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor 
que estableixen la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i l’article 5.1, establint el seu propi 
sistema de dipòsit, devolució i retorn com a modalitat individual de responsabilitat 
ampliada. No obstant això, quan així s’acordi, també es pot organitzar un sistema de 
dipòsit, devolució i retorn per part d’un grup de productors i funcionar dins d’un 
sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada.»

«4. L’import en concepte de dipòsit a què fa referència l’apartat 2 s’ha de fixar 
mitjançant una ordre del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que 
incorpora un annex en aquest Reial decret que especifica la quantia del dipòsit per 
als diferents tipus de piles, acumuladors i bateries per als quals sigui procedent.»

Deu. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 10, que roman sense contingut. I es 
modifiquen l’apartat 1, la lletra c) de l’apartat 4, i els apartats 5 i 7 del mateix article, que 
queden redactats en els termes següents:

«1. La recollida dels residus de piles o acumuladors portàtils s’ha de dur a 
terme mitjançant procediments específics de recollida selectiva. Per fer-ho, s’han de 
crear xarxes de punts de recollida selectiva distribuïts d’acord amb la densitat de 
població i en nombre suficient, accessibles i pròxims al posseïdor o usuari final; en 
tot cas, el lliurament pel posseïdor o usuari final ha de ser sense cap cost per a 
aquests, que no estan obligats a l’adquisició de piles o acumuladors portàtils nous.

Aquests procediments es poden utilitzar juntament amb els procediments de 
recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics que regula el Reial decret 
110/2015, de 20 de febrer.»

«c) Mitjançant els serveis posats en funcionament pels sistemes individuals o 
col·lectius de responsabilitat ampliada del productor.»

«5. En els punts de recollida selectiva s’ha d’exposar al públic la suficient 
informació que faciliti i permeti la correcta operació de dipòsit en cada punt, i s’hi ha 
d’indicar, si és necessari, la manera de separar-los en funció de tipus i mides.»

«7. Els productors han de garantir, mitjançant sistemes de responsabilitat 
ampliada o, si s’escau, mitjançant l’aportació al sistema públic, el trasllat d’aquests 
residus fins a les plantes o instal·lacions de tractament i reciclatge. Els productors 
poden complir aquesta obligació directament amb els seus propis mitjans o bé a 
través de tercers, degudament autoritzats, que els els proporcionin. Els sistemes de 
responsabilitat ampliada poden subscriure contractes o acords amb les plantes o 
instal·lacions de tractament i reciclatge, de conformitat amb el que estableix el Reial 
decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior 
del territori de l’Estat.»

Onze. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 11, que queden redactats en els 
termes següents:

«1. La recollida dels residus de piles, acumuladors industrials o d’automoció i 
el seu trasllat a les plantes de tractament i reciclatge els han de fer preferentment 
els mateixos productors a través del sistema de responsabilitat ampliada en què 
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participin o bé mitjançant els serveis de les empreses de gestió amb les quals 
contractin, amb autorització o comunicació prèvia de conformitat amb la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol. Les operacions de recollida, emmagatzematge i transport d’aquests 
residus han de ser gratuïtes per al posseïdor o usuari final. Aquests productors 
poden subscriure acords voluntaris amb altres operadors econòmics, o amb tercers, 
per facilitar els serveis de recollida i trasllat a les instal·lacions autoritzades que 
corresponguin, per a la correcta gestió ambiental.»

«3. Els productors de piles, acumuladors o bateries industrials, o els qui actuïn 
en nom seu, estan obligats a acceptar, dels posseïdors o usuaris finals, les piles, 
acumuladors i bateries industrials usats que els lliurin, i això sense cap cost per als 
esmentats posseïdors o usuaris finals. Aquestes obligacions els són exigibles amb 
independència de la composició química o origen d’aquestes piles, acumuladors i 
bateries usats. Les piles, acumuladors i bateries industrials també poden ser recollits 
per operadors autoritzats o registrats per a això, segons estableix la Llei 22/2011, de 
28 de juliol.»

Dotze. L’apartat 1, el primer paràgraf de l’apartat 2, l’apartat 3 i l’apartat 4, tots de 
l’article 12, queden redactats en els termes següents, respectivament:

«1. Tots els residus de piles o acumuladors recollits d’acord amb el que 
disposen els articles 10 i 11, o d’acord amb el que estableix el Reial decret 110/2015, 
de 20 de febrer, s’han de sotmetre a tractament i reciclatge, i s’han d’utilitzar 
procediments que s’ajustin, com a mínim, al que exigeixen aquest Reial decret i la 
resta de legislació en vigor en matèria de residus, de la salut i seguretat.

2. El tractament i reciclatge dels residus de piles o acumuladors s’han de fer 
en instal·lacions autoritzades establertes pels productors o per tercers degudament 
autoritzats, i s’han d’utilitzar, a partir del 26 de setembre de 2009, les millors 
tècniques disponibles per a la protecció de la salut i del medi ambient, prioritzant 
l’aplicació del principi de proximitat.

3. Les operacions de tractament s’han d’ajustar als requisits mínims que 
preveu la part A de l’annex III.

Quan els residus de piles o acumuladors siguin recollits conjuntament amb els 
residus d’aparells elèctrics i electrònics segons el Reial decret 110/2015, de 20 de 
febrer, les piles i acumuladors s’han d’extreure de l’interior d’aquests residus.

4. Els processos de reciclatge s’han d’ajustar a les disposicions i els nivells 
mínims d’eficiència de reciclatge que estableix la part B de l’annex III, abans del 26 
de setembre de 2011. Els nivells d’eficiència de reciclatge assolits en cada any 
natural es calculen de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 493/2012 de la 
Comissió, d’11 de juny de 2012, pel qual s’estableixen, de conformitat amb la 
Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, normes detallades per al 
càlcul dels nivells d’eficiència dels processos de reciclatge dels residus de piles i 
acumuladors.»

Tretze. L’article 14 queda redactat en els termes següents:

«Article 14. Finançament de la recollida i gestió dels residus de piles i acumuladors.

1. Tots els costos de les operacions de recollida i gestió dels residus de piles o 
acumuladors portàtils, industrials i d’automoció, portades a terme en aplicació dels 
articles 10 i 11 respectivament, inclosos els de recollida selectiva, transport, 
classificació, emmagatzematge temporal, tractament i reciclatge, els han de sufragar 
els productors de conformitat amb el sistema de responsabilitat ampliada utilitzat.

2. En el cas específic de les piles, acumuladors i bateries recollits en aplicació 
del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, i el Reial decret 110/2015, de 20 de 
febrer, el cost de les operacions de recollida i gestió, inclosos el transport, la 
classificació, l’emmagatzematge temporal, el tractament i el reciclatge, ha de ser 
sufragat pels productors d’aquestes piles, acumuladors i bateries, sense que en cap 
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cas pugui donar lloc a una duplicació de costos per a una mateixa operació de 
gestió. Amb aquest fi, exclusivament en cas que les piles, acumuladors o bateries 
estiguin incorporats als aparells o vehicles sense que els usuaris finals els puguin 
extreure fàcilment d’aquests, el finançament de la recollida i gestió completa dels 
residus de piles, acumuladors i bateries ha de ser a càrrec dels productors dels 
aparells o vehicles. Per al compliment de les obligacions d’aquest apartat, els 
productors de piles, acumuladors o bateries poden subscriure acords amb els 
productors dels vehicles, o amb els sistemes de gestió de vehicles o centres 
autoritzats de tractament (CAT), que regula el Reial decret 1383/2002, de 20 de 
desembre, així com amb els productors d’aparells elèctrics i electrònics o amb els 
sistemes de responsabilitat ampliada en què s’integrin, que regula el Reial decret 
110/2015, de 20 de febrer.

3. En cas que els productors optin per la creació de sistemes col·lectius de 
responsabilitat ampliada per assumir les obligacions d’aquest article, han d’aportar 
al sistema una quantitat per cada pila, acumulador o bateria que posin per primera 
vegada al mercat i que tinguin l’obligació de recollir i gestionar de conformitat amb 
l’article 5.1, quantitat que ha de ser proporcional als costos nets de gestió dels 
residus i a l’impacte ambiental dels seus components.

4. Als efectes de facilitar el control i seguiment del finançament dels sistemes de 
responsabilitat ampliada i garantir la seva màxima transparència i traçabilitat, els 
productors de piles, acumuladors o bateries integrats en aquests sistemes poden 
identificar els costos de les operacions de recollida, tractament i reciclatge de cada 
categoria de piles, acumuladors o bateries, i ho han d’especificar a la factura de venda 
en la posada al mercat dels seus productes, en tot cas; per garantir que el productor 
compleix les seves obligacions de responsabilitat ampliada, aquest ha de fer constar 
la seva incorporació a un sistema de responsabilitat ampliada i el número d’inscripció 
al Registre integrat industrial. Els costos no s’han d’indicar per separat, en cap cas, als 
usuaris finals en el moment de la venda de piles o acumuladors portàtils nous.

5. Els productors estan obligats a facilitar la comprovació, per part dels 
responsables dels diferents sistemes de recollida, de la quantitat i el tipus de piles, 
acumuladors i bateries que posin al mercat. Els productors integrats en un sistema 
col·lectiu de responsabilitat ampliada tenen aquesta mateixa obligació respecte del 
sistema propi. Els distribuïdors o venedors han d’aportar als sistemes individuals o 
col·lectius de responsabilitat ampliada la informació respectiva degudament 
acreditada de la quantitat i el tipus de piles, acumuladors i bateries que subministrin 
o venguin a l’usuari final, posats al mercat pels productors esmentats.

6. Els productors o, si s’escau, els sistemes col·lectius de responsabilitat 
ampliada o altres entitats que actuïn en nom dels productors, han de finançar els 
costos derivats de la realització de campanyes d’informació al públic sobre recollida, 
tractament i reciclatge dels residus de piles i acumuladors portàtils. Aquestes 
campanyes les han d’aprovar les comunitats autònomes en territori de les quals es 
duguin a terme o les autoritats administratives competents que corresponguin.

7. Aquest article és aplicable per a tots els residus de piles o acumuladors, 
independentment de la data de la seva posada al mercat.»

Catorze. Es dóna una nova redacció a l’apartat 1, s’afegeix una nova lletra c) a 
l’apartat 2 i una nova lletra c) a l’apartat 3 de l’article 15. Addicionalment, es modifica 
l’apartat 4 del mateix article, i queden redactats en els termes següents, respectivament:

«1. L’índex de recollida s’ha de calcular per primera vegada respecte de l’any 
2011. Les xifres anuals de recollida i de vendes inclouen les piles i els acumuladors 
incorporats a aparells.

Els objectius mínims anuals en l’àmbit estatal s’han de complir a cada comunitat 
autònoma. Per fer-ho, es calculen les vendes estimades al territori autonòmic de 
piles i acumuladors portàtils en funció de la població, segons les últimes dades 
disponibles de l’Institut Nacional d’Estadística a 31 de desembre de l’any precedent; 
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les vendes estimades de les piles, acumuladors i bateries d’automoció es calculen 
en funció del parc de vehicles, i les vendes de piles, acumuladors i bateries 
industrials s’estimen en funció del PIB. No obstant això, la Comissió de coordinació 
en matèria de residus pot arbitrar mecanismes de compensació per modular els 
objectius autonòmics en funció de paràmetres addicionals que es considerin 
adequats, com ara indicadors oficials de desenvolupament econòmic i social, de 
desenvolupament industrial o indicadors la incidència dels quals en la generació de 
residus de piles o acumuladors hagi estat demostrada, i que, en tot cas, garanteixin 
el compliment dels objectius mínims en l’àmbit estatal.»

«c) El 50 per cent a partir del 31 de desembre de 2020.»
«c) A partir del 31 de desembre de 2018: s’ha d’assolir un índex mínim de 

recollida anual del 98 per cent.»
«4. Sense perjudici de les obligacions dels productors que estableix l’article 5, 

a partir del 31 de desembre de 2011 s’ha d’assolir, com a mínim, l’objectiu de 
recollida anual per al conjunt del territori nacional del 95 per cent en pes dels residus 
de piles, acumuladors i bateries industrials que continguin cadmi generats l’any 
precedent al de la recollida.

Així mateix, s’han d’assolir els següents índexs mínims de recollida de residus 
de piles, acumuladors i bateries industrials:

a) El 98 per cent per a les piles, acumuladors i bateries industrials que 
continguin cadmi, a partir del 31 de desembre de 2017.

b) El 98 per cent per a les piles, acumuladors i bateries industrials que 
continguin plom, a partir del 31 de desembre de 2017.

c) El 70 per cent per a les piles, acumuladors i bateries industrials que no 
continguin ni cadmi ni plom, a partir del 31 de desembre de 2020.»

Quinze. L’article 17 queda redactat en els termes següents:

«Article 17. Extracció de les piles i acumuladors dels aparells que els contenen.

1. Els fabricants d’aparells que continguin piles o acumuladors els han de 
dissenyar de manera que puguin ser extrets amb facilitat, llevat que, per raons de 
seguretat, rendiment, d’ordre mèdic o d’integritat de dades, la continuïtat de 
l’alimentació de l’energia sigui necessària i requereixi una connexió permanent entre 
l’aparell i la pila o l’acumulador.

2. Quan per causes tècniques o de força major no sigui possible que els 
usuaris finals puguin extreure fàcilment aquests residus, els fabricants dels aparells 
els han de dissenyar de manera que un professional qualificat, independent del 
fabricant, sí que els pugui extreure fàcilment.

3. Els aparells que portin incorporades piles o acumuladors han d’anar 
acompanyats d’instruccions clares sobre com es pot efectuar l’extracció de les piles 
i acumuladors de manera segura tant per part de l’usuari final com del professional 
qualificat independent. Les instruccions han d’indicar a més que abans de dipositar 
l’aparell a les instal·lacions de recollida, l’usuari final n’ha d’extreure les piles i 
acumuladors i els ha de dipositar als punts de recollida selectiva d’aquests residus, 
sempre que no sigui necessària la intervenció d’un professional qualificat per fer-ho. 
Si s’escau, en les instruccions esmentades s’ha d’informar l’usuari final sobre els 
tipus de piles o acumuladors incorporats a l’aparell i necessaris per al seu 
funcionament.»

Setze. L’article 18 queda redactat en els termes següents:

«Article 18. Informació a les administracions públiques.

1. Abans de l’1 d’abril de cada any, els productors o els sistemes de 
responsabilitat ampliada que s’estableixin han de remetre a les autoritats competents 
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de les comunitats autònomes un informe anual sobre les seves activitats que 
contingui la informació següent:

a) Identificació del productor o dels productors integrats en el sistema de 
responsabilitat ampliada i dels operadors econòmics que hi participen.

b) Activitats de gestió organitzades o dutes a terme pel productor o pel sistema 
de responsabilitat ampliada, i mitjans utilitzats per fer-ho, durant l’any natural 
precedent en l’àmbit de la comunitat autònoma corresponent. Així com identificació 
de les instal·lacions de tractament i reciclatge on van destinats els residus de piles 
o acumuladors recollits a la comunitat autònoma esmentada. Si s’escau, s’ha 
d’indicar l’existència, les característiques, les condicions i l’abast dels acords 
voluntaris subscrits pel productor per a la gestió d’aquests residus a la comunitat 
autònoma esmentada.

c) Quantitats estimades en pes i per tipus, de piles, acumuladors i bateries 
posats a la venda en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma corresponent, 
durant cadascun dels tres anys naturals precedents, obtingudes mitjançant 
procediments degudament justificats (procediments de repartiment per autonomies 
de la quantitat total posada al mercat espanyol proporcionalment al repartiment 
d’altres indicadors com la població, el PIB, el parc espanyol de vehicles o altres 
indicadors oficials).

d) Quantitats reals en pes i per tipus, dels residus de piles o acumuladors 
recollits i gestionats pel sistema de responsabilitat ampliada a la comunitat autònoma 
corresponent durant l’any natural precedent.

e) Índex de recollida assolit pel sistema de responsabilitat ampliada durant 
l’any precedent en el conjunt del territori espanyol, i índex estimat de recollida assolit 
pel sistema en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma corresponent.

f) Si s’escau, contribució als sistemes públics de gestió pels quals hagin optat 
els productors, assenyalant les operacions cobertes pel sistema públic.

g) Garantia de la solvència i situació econòmica acreditada a través de: el 
justificant de l’existència d’una assegurança, un aval o una altra garantia financera 
subscrita d’acord amb el que preveu l’article 5.4; a través de la declaració relativa a 
la xifra de negocis global i de les obres, subministraments, serveis o treballs duts a 
terme per l’entitat en l’exercici anterior i, si és necessari, a través dels comptes o 
informes d’auditoria anuals; si per raons justificades no es pot aportar algun dels 
documents esmentats als paràgrafs anteriors, es pot acreditar la solvència 
econòmica i financera mitjançant un informe d’institucions financeres autoritzades 
legalment per operar a Espanya, o mitjançant qualsevol altra documentació 
considerada com a suficient per l’autoritat autonòmica competent.

h) Altres dades que l’autoritat competent de la comunitat autònoma, el 
productor o l’entitat administradora del sistema considerin necessàries per facilitar 
la comprovació que es compleix aquest Reial decret.

Aquesta informació ha d’anar acompanyada dels informes i auditories dutes a 
terme en els sistemes esmentats, a què es refereixen els articles 7.4 i 8.4.

2. Abans de l’1 de maig de cada any, les plantes o instal·lacions espanyoles de 
tractament i reciclatge de piles, acumuladors o bateries han de remetre a l’autoritat 
competent de la comunitat autònoma on estiguin ubicades la informació següent 
referida a l’any natural precedent:

a) La memòria resum a què es refereix l’article 41.1 de la Llei 22/2011, de 28 
de juliol, de residus i sòls contaminats. Aquesta memòria ha d’estar constituïda per 
dues parts diferenciades, una part relativa als residus de piles o acumuladors 
generats en territori espanyol i l’altra part relativa als residus de piles o acumuladors 
generats fora d’Espanya que siguin importats i lliurats a la instal·lació per al seu 
tractament. Les dades i la informació corresponents a cadascuna d’aquestes parts 
s’han de presentar de manera separada en dos quadres de dades que s’han 
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d’ajustar al format que estableix l’annex XII de la Llei 22/2011, de 28 de juliol. Així 
mateix, s’ha d’incloure a la memòria la informació sobre la identificació, si s’escau, 
del sistema de responsabilitat ampliada o gestor que hagi lliurat els residus a la 
instal·lació.

b) L’informe anual a què es refereix l’article 3.4 del Reglament (UE) núm. 
493/2012, d’11 de juny de 2012, pel qual s’estableixen normes detallades per al 
càlcul dels nivells d’eficiència dels processos de reciclatge dels residus de piles i 
acumuladors. Aquest informe ha de comprendre, de manera separada, les dades 
relatives als residus de piles o acumuladors generats en territori espanyol i lliurats a 
la instal·lació per al seu tractament, dels procedents d’altres països.

3. Abans de l’1 de juny de cada any, les autoritats competents de les comunitats 
autònomes han de remetre anualment a la Direcció General de Qualitat i Avaluació 
Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, la 
informació següent referida al seu àmbit territorial, elaborada a partir de les dades 
obtingudes com a resultat de les seves pròpies competències i de les dades 
subministrades pels productors, pels sistemes de responsabilitat ampliada i per les 
instal·lacions de tractament i reciclatge:

a) Identificació dels productors i dels sistemes establerts a la comunitat 
autònoma per a la recollida i gestió de piles, acumuladors o bateries. Així com les 
característiques, les condicions i l’abast dels acords voluntaris que, en aquest 
respecte, estaven en vigor a la comunitat autònoma esmentada.

b) Quantitats estimades en pes i tipus, de piles, acumuladors i bateries posats 
a la venda en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma corresponent durant 
cadascun dels tres anys naturals precedents.

c) Quantitats reals en pes i tipus, dels residus de piles o acumuladors recollits 
i gestionats a la comunitat autònoma corresponent durant l’any natural precedent.

d) Índex estimat de recollida assolit en l’àmbit territorial de la comunitat 
autònoma corresponent durant l’any natural precedent, i comparació amb l’índex de 
recollida real assolit durant aquest any en el conjunt del territori espanyol.

e) Si s’escau, identificació de les instal·lacions de tractament i reciclatge 
ubicades en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma corresponent, indicant els 
procediments i processos portats a terme en aquestes, el tipus de piles, acumuladors 
i bateries tractats, i la capacitat de tractament i reciclatge per cadascun dels tipus i 
processos.

f) Quantitats en pes i per tipus, dels residus de piles o acumuladors tractats i 
reciclats a les instal lacions esmentades durant l’any natural precedent, desglossant 
les quantitats generades en territori espanyol de les importades per al seu tractament 
i reciclatge.

g) Fraccions de sortida i nivells d’eficiència de reciclatge assolits durant l’any 
natural precedent, en els processos de reciclatge dels residus de piles, o 
acumuladors generats en territori espanyol i lliurats a les instal·lacions esmentades, 
calculats de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 493/2012 de la Comissió, d’11 
de juny de 2012, per a cadascun dels casos indicats a la part B de l’annex III.

h) Les innovacions i mesures adoptades pels productors per reduir el contingut 
de metalls pesants i altres substàncies perilloses en les piles, els acumuladors i les 
bateries.

i) Altres dades que l’autoritat competent de la comunitat autònoma 
corresponent consideri oportunes o necessàries per a la comprovació que es 
compleix aquest Reial decret.

4. La documentació relativa a les obligacions d’informació a què fan referència 
els apartats anteriors s’ha de remetre en suport electrònic i, quan sigui possible, 
aquestes obligacions s’han de tramitar per via electrònica.»
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Disset. El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 19 queda redactat en els termes 
següents:

«1. Les administracions públiques, els operadors econòmics i els sistemes 
individuals o col·lectius de responsabilitat ampliada estan obligats a proporcionar als 
consumidors i al públic en general informació completa i rigorosa sobre la gestió 
dels residus de piles o acumuladors. Aquesta informació es pot canalitzar a través 
de campanyes conjuntes de conscienciació ciutadana, publicacions o altres vies 
similars; en aquest cas, quan es tracti de piles, acumuladors o bateries que no 
siguin portàtils, es poden establir acords entre les diferents parts interessades 
esmentades per al finançament i la realització de la informació esmentada. Els 
continguts informatius mínims s’han de referir:»

Divuit. Se suprimeix l’apartat 3 i es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 20, 
que queda redactat en els termes següents:

«c) Que s’inscriguin al Registre de producció i gestió de residus que preveu la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol.»

Dinou. L’article 21 queda redactat de la manera següent:

«Article 21. Obligacions dels usuaris finals i posseïdors.

Els usuaris finals o posseïdors estan obligats a lliurar les piles, acumuladors i 
bateries usats que posseeixin de conformitat amb les prescripcions de recollida que 
estableixen els articles 10 i 11, als corresponents punts de recollida selectiva, als 
establiments dels distribuïdors o venedors, o a gestors de residus degudament 
registrats, per a la seva correcta gestió d’acord amb el que disposa aquest Reial 
decret.»

Vint. L’article 22 queda redactat en els termes següents:

«Article 22. Règim sancionador.

1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Reial decret estan 
sotmeses al règim sancionador que regulen la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats, i la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria.

2. En el supòsit que un sistema de responsabilitat ampliada no compleixi les 
condicions de la comunicació, les autoritats competents on s’incompleixin les 
condicions poden iniciar un procediment sancionador, poden promoure una execució 
parcial de la garantia financera, així com revocar parcialment la comunicació o 
autorització, i suspendre l’activitat del sistema en el seu territori. Si el sistema les 
incompleix generalitzadament es pot procedir a una execució total de la garantia, a 
la revocació de la seva activitat i a la baixa en el Registre de producció i gestió per 
part de l’autoritat competent que va registrar al sistema.»

Vint-i-u. La disposició addicional primera queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional primera. Inscripció en el Registre integrat industrial d’àmbit 
estatal.

1. Tots els productors de piles, acumuladors o bateries s’han d’inscriure o han 
d’estar inscrits a la secció especial, creada per a això, del Registre integrat industrial 
d’àmbit estatal, constituït a l’empara de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i 
del Reglament del Registre integrat industrial, aprovat pel Reial decret 559/2010, de 
7 de maig. El procediment de registre i inscripció, específic per a la secció 
esmentada, ha de complir els requisits que estableix l’annex IV.

2. El registre ha d’assignar a cada productor registrat un número de registre 
com a productor de piles, acumuladors o bateries. Aquest número serveix per 
identificar els productors en la comprovació del compliment dels seus drets i 
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obligacions, per a la qual cosa els productors han d’incloure el número de registre 
en totes les factures o documents relatius a les transaccions comercials de piles, 
acumuladors o bateries portades a terme entre ells i els distribuïdors. En el cas de 
vendes a distància, els productors han de fer constar el número de registre tant a la 
pàgina electrònica o instrument que doni suport a la venda com a la factura emesa 
al comprador o usuari.

3. A més de la informació indicada a l’annex IV, els productors han d’aportar 
anualment a la secció esmentada del registre la informació afegida següent:

a) Identificació de la comunitat autònoma on estigui ubicada la seu del 
productor i de les comunitats autònomes on es venguin les piles, acumuladors o 
bateries posats al mercat pel productor.

b) Tècnica de venda utilitzada i marques comercials, per cada tipus de pila, 
acumulador o bateria posats al mercat pel productor.

c) Identificació del sistema de responsabilitat ampliada utilitzat pel productor, 
amb indicació si s’escau de l’entitat administradora del sistema, l’àmbit geogràfic de 
la seva activitat i el tipus i la quantia de la garantia financera; s’ha d’acompanyar la 
documentació acreditativa corresponent.

d) Quantitats en pes i unitats, per tipus, origen i usos de piles, acumuladors i 
bateries posats al mercat pel productor, durant l’any natural precedent, per a la seva 
venda a l’usuari final en territori espanyol. A més, aquestes quantitats s’han d’aportar 
de manera desglossada, per diferenciar les corresponents al mercat de reposició de 
les corresponents al mercat de productes nous que les incorporin.

e) Quantitats en pes i unitats, per tipus, origen i usos, de piles, acumuladors i 
bateries posats al mercat espanyol pel productor, durant l’any natural precedent, que 
posteriorment per diferents motius surten fora del territori espanyol per a la seva 
venda posterior a l’usuari final (per exemple: quantitats exportades o transferides a 
altres països de la Unió Europea incorporades a aparells o vehicles, quantitats 
exportades o transferides directament a centres comercials del distribuïdor ubicats 
en altres països, venudes per procediments a distància a usuaris d’altres països, 
etc.).

f) Quantitat total en pes i unitats, per tipus, origen i usos, de piles, acumuladors 
i bateries posats al mercat espanyol pel productor durant l’any natural precedent. 
Aquesta quantitat ha de ser el resultat de la suma de les quantitats indicades a les 
lletres d) i e).

g) Declaració que la informació anual subministrada és verídica.

La introducció d’aquestes dades s’ha d’efectuar per via electrònica mitjançant 
l’aplicació desenvolupada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. En cas que per 
raons justificades de força major no sigui possible l’aportació d’aquestes dades per 
via electrònica, es poden aportar excepcionalment en suport paper.

Als efectes del contingut de la informació esmentada, el desglossament per 
tipus de piles, acumuladors i bateries ha de distingir com a mínim els diferents tipus 
que estableix l’article 5.1; el desglossament per origen ha de distingir piles, 
acumuladors o bateries fabricats a Espanya pel propi productor, fabricats a Espanya 
per una altra empresa, importats de països tercers, adquirits en altres països de la 
Unió Europea o adquirits mitjançant venda a distància, i el desglossament per usos 
ha de distingir piles o acumuladors portàtils, d’automoció o industrials.

4. El registre ha de remetre a la Direcció General de Qualitat i Avaluació 
Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, dins 
dels quatre primers mesos de cada any, un informe resum en què figurin les 
quantitats de piles, acumuladors i bateries posades al mercat espanyol durant l’any 
natural precedent per cadascun dels productors registrats, desglossades de 
conformitat amb el que especifiquen les lletres d), e) i f) de l’apartat 3, amb 
identificació dels sistemes de responsabilitat ampliada utilitzats per cada productor i 
la tècnica utilitzada per a la venda dels seus productes.»
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Vint-i-dos. S’incorpora l’annex IV següent:

«ANNEX IV

Requisits procedimentals de registre en el Registre integrat industrial

1. Requisits de registre.

La inscripció de registre dels productors de piles, acumuladors i bateries s’ha de 
dur a terme per via electrònica davant la secció especial, habilitada per a això, del 
Registre integrat industrial constituït com a òrgan de registre. En cas que no sigui 
possible la inscripció electrònica per raons justificades de força major, aquesta es 
pot portar a terme excepcionalment en suport paper.

Els productors de piles, acumuladors i bateries només han de fer la inscripció de 
registre una sola vegada, i en registrar-se reben un número de registre.

2. Informació que han de facilitar els productors.

En el moment de registrar-se, per a la inscripció, els productors de piles, 
acumuladors i bateries han de facilitar a l’òrgan de registre la informació següent:

a) Nom i cognoms del productor i marques (si s’escau) amb les quals opera a 
Espanya.

b) Direcció o direccions del productor: codi postal, localitat, carrer i número, 
país, URL i número de telèfon, així com persona de contacte, número de fax i adreça 
de correu electrònic del productor, si estan disponibles.

c) Indicació de la classe de piles, acumuladors i bateries posats al mercat pel 
productor: piles i acumuladors portàtils, piles i acumuladors industrials o piles i 
acumuladors d’automoció.

d) Informació sobre com compleix el productor les seves responsabilitats: 
individualment o a través d’un sistema col·lectiu (ha d’indicar si és un sistema 
individual o col·lectiu de responsabilitat ampliada, i si hi ha contribució a un sistema 
públic o establiment de sistema de dipòsit, devolució i retorn, i indicar a més si 
participa en acords voluntaris).

e) Data de la sol·licitud de registre.
f) Codi nacional d’identificació del productor, inclòs el seu número d’identificació 

fiscal europeu o el número d’identificació fiscal nacional (optatiu).
g) Declaració que la informació subministrada és verídica.

3. Tarifes de registre.

L’òrgan de registre només pot aplicar tarifes de registre si aquestes són 
proporcionades i estan basades en els costos.

Quan l’òrgan de registre apliqui tarifes de registre, ha d’informar les autoritats 
nacionals competents sobre la metodologia utilitzada per calcular-les.

4. Modificació de les dades de registre.

En el cas de modificació de les dades, cada productor està obligat a actualitzar 
la informació indicada al punt 2, i n’ha d’informar l’òrgan de registre en el termini 
màxim d’un mes a partir del moment en què es produeixi qualsevol modificació.

5. Baixa del registre.

Quan els productors deixin de ser productors a Espanya, s’han de donar de 
baixa del registre i n’han d’informar l’òrgan de registre.»
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Disposició transitòria primera. Adaptació dels sistemes individuals i integrats de gestió 
als nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor.

Els sistemes individuals i integrats de gestió s’han d’adaptar als sistemes individuals i 
col·lectius de responsabilitat ampliada en el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret en aplicació de la disposició transitòria quarta de la Llei 22/2011, de 
28 de juliol. A aquests efectes, en els sis mesos següents a la publicació d’aquest Reial 
decret, els productors han de presentar a l’autoritat competent la comunicació del sistema 
individual o la sol·licitud d’autorització com a sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada, 
segons el que preveuen els punts set, vuit i nou de l’article únic d’aquest Reial decret i el 
capítol III del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer.

Els sistemes individuals i integrats de gestió que ja estaven constituïts a l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret segueixen funcionant de conformitat amb el règim anterior fins 
que s’adaptin a les noves disposicions, segons el que estableix el paràgraf precedent.

Disposició transitòria segona. Regulació de les garanties financeres.

Fins a l’adaptació dels sistemes individuals i integrats de gestió al règim de la 
responsabilitat ampliada que preveu aquest Reial decret de conformitat amb la disposició 
transitòria primera, les garanties financeres ja dipositades cobreixen les finalitats previstes 
en el moment de la seva constitució i es mantenen en vigor.

Després de l’adaptació dels sistemes de responsabilitat ampliada al que estableix 
aquest Reial decret, s’apliquen les previsions sobre garanties financeres que conté aquest 
Reial decret. No obstant això, si el reglament sobre garanties financeres a què es 
refereixen els articles 7.3 i 8.6 no està en vigor en el moment de la sol·licitud d’autorització 
d’un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada o de la presentació de la comunicació 
d’un sistema individual, la garantia financera se subscriu en els termes en que s’estava 
fent fins al moment.

Disposició transitòria tercera. Inscripció de productors que duen a terme venda a 
distància en el Registre integrat industrial.

Els productors de piles, acumuladors o bateries que posin els seus productes al mercat 
a través de venda a distància sense estar donats d’alta en el Registre integrat industrial 
s’hi han d’inscriure en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret.

Disposició final primera. Incorporació del dret comunitari.

Aquest Reial decret incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/56/UE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica 
la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les piles i 
acumuladors i als residus de piles i acumuladors, pel que fa a la posada al mercat de piles 
i acumuladors portàtils que continguin cadmi, destinats a utilitzar-se en eines elèctriques 
sense fils, i de piles botó amb un baix contingut de mercuri, i deroga la Decisió 2009/603/
CE de la Comissió.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de juliol de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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