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as prioridades, criterios e programas propostos en cada
momento pola Secretaría Xeral de Emprego ou que poidan derivar da Estratexia Española de Seguridade e
Saúde no Traballo.

cargo ao Fondo de Prevención e Rehabilitación, fíxase na
suma de vinte e cinco millóns de euros.

SECCIÓN 2.ª

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ao establecido nesta orde e,
expresamente, a Orde do 22 de abril de 1997 pola que se
regula o réxime de funcionamento de mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais de Seguridade Social en desenvolvemento de actividades de prevención de riscos laborais.

OUTRAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE ÁMBITO ESTATAL
OU SUPRAUTONÓMICO QUE SE DESENVOLVERÁN CON CARGO AO FONDO
DE PREVENCIÓN E REHABILITACIÓN

Artigo 7. Outras actividades de ámbito estatal ou suprautonómico que se desenvolverán con cargo ao Fondo
de Prevención e Rehabilitación.
A Secretaría de Estado da Seguridade Social, no
marco das súas competencias e con cargo ao Fondo de
Prevención e Rehabilitación, poderá igualmente realizar
traballos de análise e investigación relacionados coas
continxencias profesionais, ou levalos a cabo con outras
administracións públicas e institucións, a través dos instrumentos xurídicos que en cada caso procedan, conforme as fórmulas que se habiliten para o efecto.
CAPÍTULO IV
Financiamento da Fundación para a Prevención
de Riscos Laborais
Artigo 8. Financiamento da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais.
1. De conformidade co previsto no punto 2 da disposición adicional quinta da Lei 31/1995, do 8 de novembro,
na redacción dada pola Lei 30/2005, do 29 de decembro,
de orzamentos xerais do Estado para o ano 2006, e co fin
de garantir a regularidade no cumprimento dos fins da
Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, realizaranse achegas patrimoniais a esta con cargo ao 80 por
cento do exceso de excedentes da xestión das mutuas de
accidentes de traballo e enfermidades profesionais da
Seguridade Social ingresado no Banco de España á disposición deste ministerio.
2. A contía das ditas achegas fixaraa anualmente a
Secretaría de Estado da Seguridade Social, tendo en
conta o exceso de excedentes xerado polas mutuas no
último exercicio, e sen que a dita achega poida superar o
límite de vinte e cinco millóns de euros.
Artigo 9.

Autorización das achegas.

A autorización para a entrega das achegas corresponderalle á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade
Social. Para tal efecto, antes do día 15 de decembro de
cada ano, a Fundación para a Prevención de Riscos Laborais formulará a solicitude de entrega da achega ante a
mencionada dirección xeral, acompañada do plan detallado de actividades que se van desenvolver coa devandita achega no exercicio seguinte.
Artigo 10. Xustificación da aplicación das achegas.
Antes do día 30 de xuño do ano seguinte a aquel a que
corresponda a achega, a fundación xustificaralle á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social a aplicación da achega correspondente ao exercicio anterior, á cal
unirá unha memoria das actividades desenvolvidas no
devandito ano, xunto co resultado dos controis de avaliación ou de calidade que se establezan.
Disposición transitoria única. Achega á Fundación para
a Prevención de Riscos Laborais para o ano 2006.
A contía da achega que se efectuará á Fundación para
a Prevención de Riscos Laborais para o ano 2006, con

Disposición derrogatoria única. Normas derrogadas.

Disposición derradeira primeira. Facultades de aplicación e desenvolvemento.
Facúltase o secretario de Estado da Seguridade Social
para ditar cantas disposicións sexan precisas para a aplicación e desenvolvemento desta orde.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de novembro de 2006.–O ministro de Traballo e Asuntos Sociais, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
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ORDE MAM/3624/2006, do 17 de novembro,
pola que se modifican o anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e execución
da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases, aprobado polo Real decreto
782/1998, do 30 de abril, e a Orde do 12 xuño
de 2001, pola que se establecen as condicións
para non aplicarlles aos envases de vidro os
niveis de concentración de metais pesados
establecidos no artigo 13 da Lei 11/1997, do 24
de abril, de envases e residuos de envases.
(«BOE» 285, do 29-11-2006.)

A Directiva 94/62/CE, do Parlamento Europeo e do
Consello, do 20 de decembro, relativa aos envases e residuos de envases, foi incorporada ao ordenamento xurídico español mediante a Lei 11/1997, do 24 de abril, de
envases e residuos de envases.
A disposición derradeira única do Real decreto 782/1998,
do 30 de abril, polo que se aproba o Regulamento para o
desenvolvemento e execución da devandita lei, contén
unha habilitación de desenvolvemento, a favor do titular
do Ministerio de Medio Ambiente, para ditar as disposicións necesarias para adaptar os anexos do regulamento
ás modificacións que, de ser o caso, sexan introducidas
pola normativa comunitaria.
Posteriormente, a Directiva 2004/12/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, pola
que se modifica a 94/62/CE, ampliou a definición de
envase contida no artigo 3.1 mediante a introdución de
novos criterios, que son ilustrados coa inclusión de exemplos no anexo da norma.
A incorporación ao ordenamento xurídico español da
Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeo e do Conse-
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llo, do 11 de febreiro de 2004, levouse a cabo a través de
dúas disposicións diferentes:
Mediante o Real decreto 252/2006, do 3 de marzo,
polo que se revisan os obxectivos de reciclaxe e valorización establecidos na Lei 11/1997, do 24 de abril, e polo que
se modifica o Regulamento para o seu desenvolvemento
e execución, aprobado polo Real decreto 782/1998, do 30
de abril, incorporouse a maior parte do contido da directiva.
Polo que respecta aos novos criterios para a definición
de envase, foi necesario modificar a Lei 11/1997, do 24 de
abril. Co fin de non demorar o cumprimento das obrigas
que derivan do dereito comunitario, esta modificación
efectuouse mediante a inclusión da disposición derradeira quinta da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación
dos efectos de determinados plans e programas no
ambiente.
Para completar a incorporación ao noso ordenamento
requírese agregar os exemplos ilustrativos dos criterios
interpretativos da definición de envases contidos no
anexo da Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeo e
do Consello, do 11 de febreiro de 2004. Con este fin, e en
virtude da habilitación contida na disposición derradeira
única, procede modificar o anexo 1 («Produtos que non
teñen a consideración de envase») do Regulamento para
o desenvolvemento e a execución da Lei 11/1997, do 24 de
abril.
Por outra parte, a Decisión 2001/171/CE da Comisión,
do 19 de febreiro de 2001, pola que se establecen as condicións para non aplicarlles aos envases de vidro os niveis
de concentración de metais pesados establecidos na
Directiva 94/62/CE relativa aos envases e residuos de
envases, estableceu, no seu artigo 3, que os envases de
vidro poderían superar o límite de 100 ppm en peso establecido no artigo 11 da Directiva 94/62/CE, despois do 30
de xuño de 2001, sempre que se cumprisen determinadas
condicións. O artigo 6 da decisión dispuxo a súa expiración o 30 de xuño de 2006, a menos que se prorrogase o
seu período de aplicación. Esta prórroga produciuse con
carácter indefinido mediante a aprobación da Decisión
2006/340/CE da Comisión, do 8 de maio de 2006.
A Orde do 12 xuño de 2001 pola que se establecen as
condicións para non aplicarlles aos envases de vidro os
niveis de concentración de metais pesados establecidos
no artigo 13 da Lei 11/1997, do 24 de abril, reproduciu o
contido da Decisión 2001/171/CE, establecendo no punto
quinto o seu prazo de vixencia ata o 30 de xuño de 2006.
Faise, polo tanto, necesario modificar esta orde co fin
de suprimir o devandito prazo de vixencia, de acordo coa
decisión da Comisión recentemente adoptada.
Esta disposición foi sometida ao procedemento de
información en materia de normas e regulamentacións
técnicas e de regulamentos relativos aos servizos da
sociedade da información, previsto na Directiva 98/34/CE
do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de xuño,
modificada pola Directiva 98/48/CE, do 20 de xullo, así
como no Real decreto 1337/1999, do 31 de xullo, que
incorpora estas directivas ao ordenamento xurídico español, e do artigo 16 da Directiva 94/62/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 20 de decembro.
Na súa virtude, dispoño:
Artigo primeiro. Modificación do anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei
11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases, aprobado polo Real decreto 782/1998, do 30 de
abril.
O anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e
execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e resi-
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duos de envases, aprobado polo Real decreto 782/1998,
do 30 de abril, queda redactado nos seguintes termos:
«ANEXO 1
Exemplos ilustrativos da interpretación
da definición de envase
Son exemplos ilustrativos da interpretación da
definición de envase contida no segundo parágrafo
do artigo 2.1 da Lei 11/1997, do 24 de abril, os seguintes:
Considéranse envases:
Caixas de doces.
Película ou lámina de envoltura de caixas de CD.
Non se consideran envases:
Os tarros previstos para que as plantas permanezan neles durante a súa vida.
Caixas de ferramentas.
Bolsas de té.
Capas de cera que envolven o queixo.
Peles de salchichas ou embutidos.
Son exemplos ilustrativos da interpretación da
definición de envase contida no terceiro parágrafo do
artigo 2.1 da Lei 11/1997, do 24 de abril, os seguintes:
Considéranse envases, se foron deseñados e destinados a ser enchidos no punto de venda:
Bolsas de papel ou plástico.
Pratos e vasos dun só uso.
Películas ou láminas para envolver.
Bolsiñas para bocadillos.
Papel de aluminio.
Non se consideran envases:
Removedores.
Cubertos dun só uso.
Son exemplos ilustrativos da interpretación da
definición de envase contida no cuarto parágrafo do
artigo 2.1 da Lei 11/1997, do 24 de abril, os seguintes:
Considéranse envases:
Etiquetas colgadas directamente do produto ou
atadas a el.
Considéranse parte de envases:
Cepillos de rímmel que forman parte do peche do
envase.
Etiquetas adhesivas suxeitas a outro artigo de
envasado.
Grampas.
Fundas de plástico.
Dispositivos de dosificación que forman parte do
peche dos envases de deterxentes.»
Artigo segundo. Modificación da Orde do 12 xuño de
2001 pola que se establecen as condicións para non
aplicarlles aos envases de vidro os niveis de concentración de metais pesados establecidos no artigo 13 da Lei
11/1997, do 24 de abril.
Suprímese o punto quinto da Orde do 12 xuño de 2001
pola que se establecen as condicións para non aplicarlles
aos envases de vidro os niveis de concentración de metais
pesados establecidos no artigo 13 da Lei 11/1997, do 24 de
abril.
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 17 de novembro de 2006.–A ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona Ruiz.

