
BUTLLETÍ DE REGLAMENTACIONS TÈCNIQUES – 
NOVEMBRE 2012 

PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DE REGLAMENTACIONS TÈCNIQUES A LA UNIÓ EUROPEA

Les administracions públiques de la Unió Europea poden formular observacions i emetre dictàmens  
raonats  en  relació  amb  els  projectes  de  reglaments  tècnics  o  de  reglaments  relatius  als  serveis, 
notif icats pels altres Estats membres. Per a fer-ho, disposen d’un termini de tres mesos comptadors a 
partir de la data en què els rebi la Comissió Europea.
Podeu consultar els llistats de reglamentacions tècniques a la web del Servei de Relacions Europees de 
la Direcció General de Relacions institucionals i acció exterior. Així mateix, al web del CBE hi trobareu 
aquests  llistats  classificats  per  matèries.  Aquestes  relacions  inclouen  la  referència,  el  títol  de  la 
disposició i la data en la qual expira el termini de revisió.
En tot cas, cal tenir en compte que el Servei de Relacions Europees és l’òrgan encarregat de tramitar 
les observacions que poden fer les administracions públiques de les Illes Balears.

--------------

Notes
(1) Els textos traduïts a l'espanyol dels projectes que es relacionen es troben 60 dies abans de la data 
límit per presentar observacions, excepte els indicats en aquesta relació amb el nombre (7) en Internet. 
El lloc Web està a Europa en la següent adreça: http://ec.europa.eu./enterprise/tris
(2) Any – nombre de registre- Estat membre autor.
(3) Termini durant el qual no es podrà adoptar el projecte.
(4) No hi ha període de statu quo per haver acceptat la Comissió els motius d'urgència al·legats per  
l'Estat membre autor.
(5) No hi ha període de statu quo per tractar-se d'especificacions tècniques o altres requisits vinculats 
a mesures fiscals o f inanceres conformement al tercer guió del paràgraf segon del punt 11 de l'article 1  
de la Directiva 98/34/CE.
(6) Tancat procediment d'informació.
(7) No hi ha traducció disponible d'aquests textos en espanyol en el lloc Web, però si en anglès i  
francès, 45 dies abans de la data límit per presentar observacions.
(8) El  text es correspon amb una norma internacional o europea, la qual està a la disposició del  
publico en les oficines de AENOR, sota la forma de la norma UNEIX corresponent.

AGRICULTURA
2012/00602/I - Decret ministerial referent a la modificació dels annexes del Decret legislatiu  
nº 75, de 29 d’abril de 2010, sobre «Reorganització i revisió de la normativa en matèria de 
fertilitzants,  de  conformitat  amb l’article  13 de  la  Llei  nº  88,  de  7  de  juliol  de  2009» -  
28/01/2013

2012/00626/LV  -  Projecte  de  Reglament  del  Consell  de  Ministres  pel  qual  s’estableixen 
requisits per als escorxadors dedicats a la producció de carn per a la seva venta en petites 
quantitats en el mercat local - 11/02/2013
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2012/00627/B - Projecte  Reial Decret relatiu a la higiene dels productes alimentaris d’origen 
animal - 11/02/2013

2012/00629/I - Decret relatiu a les modalitats d’indicació de l’origen per als productes de la 
llet de llarga conservació, llet UHT, llet pasteuritzada  microfiltrada  i llet pasteuritzada a alta 
temperatura - 11/02/2013

2012/00637/PL - Llei de modificació de la Llei relativa a la seguretat alimentària i nutricional 
- 18/02/2013

2012/00642/E - Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reial Decret 1615/2010, de 7 
de desembre, pel qual s’aprova la norma de qualitat del blat - 18/02/2013

2012/00647/I  -  Decret  ministerial  relatiu  a  les  disposicions  d’aplicació  contemplades  en 
l’article 59, ap. 14 i 15, del Decret legislatiu nº 83, de 22 de juny de 2012, amb la finalitat de 
definir el certificat d’origen, també en relació amb la identificació de les zones de captura i/o  
de cria, així com la conformitat amb les disposicions del Reglament (CE) nº 2065/2001 -  
21/02/2013

2012/00650/I - Proposta de Llei relativa a: «Normes sobre la qualitat i la transparència del 
sector dels olis d’oli verge» (A.C. 5565 prèviament A.S 3211) - 22/02/2013

2012/00654/PL - Projecte de Reglament del Ministeri d’Agricultura i Desenvolupament Rural 
per el qual es modifica el Reglament sobre les condiciones tècniques que han de complir els  
edificis agrícoles i les seves ubicacions - 25/02/2013

ENERGIA

2012/00623/RO - Reglamentació tècnica - Ampolles de gas liquat de petroli amb capacitat 
per a fins 26 litres - PT C 3-2012 - 08/02/2013

2012/00649/F - Ordre per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 20 de juliol de 2011,  
relativa a l’aprovació del mètode de càlcul Th-B-C-E previst en els articles 4, 5 i 6 de l’Ordre, 
de 26 d’octubre de 2010, relativa a les característiques tèrmiques i als requisits d’eficiència 
energètica dels edificis nous i de les parts noves dels edificis - 22/02/2013

MEDI AMBIENT
2012/00635/A - Reglament del Ministeri Federal d’Agricultura, Silvicultura, Medi Ambient i  
Gestió de l’Aigua i del Ministeri Federal d’Economia, Família i Joventut, pel qual es modifica 
el  Reglament  relatiu  a  la  incineració  de  residus,  versió  de  2012 
(«Abfallverbrennungsverordnung, AVV-Novelle 2012») - 15/02/2013



MERCAT INTERIOR I INDÚSTRIA
2012/00599/UK - Sistemes terrenals que permeten la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques  en  les  bandes  de  freqüències  de  1 920-1 980   MHz  i  2 110-2 170  MHz  - 
25/01/2013

2012/00600/UK- Requisit d’interfície del Regne Unit 2072 – Sistemes terrenals que permeten 
la prestació de serveis de comunicacions electròniques en la banda de 2 500 a 2 690 MHz-  
25/01/2013

2012/00601/A - Llei per la qual es promulga la Llei sobre la comercialització de productes de 
construcció, el seu ús i vigilància del mercat (Llei de productes de construcció de Caríntia  
«Kärntner  Bauproduktegesetz  –  K-BPG»)  i  es  modifica  el  Reglament  de  Construcció  de 
Caríntia de 1996 - 28/01/2013

2012/00603/D  -  Directiva  model  sobre  requisits  de  supervisió  d’obres  per  a  les  formes 
d’habitatge per  a  persones  que requereixen cuidats  o que  pateixin minusvalies  (Directiva  
model sobre formes d’habitatge - MWR), versió del projecte de maig de 2012 - 28/01/2013

2012/0604/E - Projecte de Reial Decret sobre productes fertilitzants - 28/01/2013

2012/0605/E - Projecte d’Ordre sobre Autorització de tallers per a la instal·lació, reparació, 
comprovació i revisió periòdica de tacògrafs analògics. - 28/01/2013

2012/00606/BG - Reglament pel qual es modifica i amplia el Reglament nº  1971/2009 sobre 
reglamentacions  tècniques/de  construcció  i  normes  de  seguretat  contra  incendis  - 
30/01/2013

2012/00607/NL- Reglament pel qual es modifica el Reglament que notifica l’ús legítim de la 
radiació ionitzant  - 20/01/2013

2012/00608/IRL - Projecte de requisits d’interfície per a llicències d’ús lliure en les bandes de  
freqüències de 800 MHz, 900 MHz i 1800 MHz d’Irlanda - 31/01/2013

2012/00609/IRL - Projecte de requisits d’interfície per als servicis de  radiocomunicacions 
marítimes i aeronàutiques a Irlanda - 31/01/2013

2012/00610/DK - Avís de publicació del Reglament de construcció de 2010 - 01/02/2013
2012/00611/SK - Condicions tècniques dels atenuadors d’impactes. Disseny de carreteres -  
01/02/2013

2012/00614/I - Circular relativa a la «Guia Tècnica i documents orientatius per a la redacció  
dels projectes de prevenció contra incendis relatius a les instal·lacions de subministraments 
de gas natural liquat (GNL) amb depòsits criogènics de superfície en estacions de serveis de  
gas natural comprimit (GNC) per a l’automoció» - 01/02/2013

2012/00615/RO - Ordre del Ministeri de Desenvolupament Regional i Turisme per l’aprovació 
del  Reglament  tècnic  «Document  normatiu  sobre  el  disseny,  construcció  i  explotació  de 
xarxes d’abastament  d’aigua de clavegueram  en municipis.  Codi  NP 133 – 2011»,  de la  
manera següent: Article 1, lletra a), «Part I: Xarxes d’abastament d’aigua en municipis. 
Codi NP 133/1 – 2011», A – Disposicions generals relatives al disseny de xarxes de proveïment  
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d’aigua 2.-  Depòsits,  xarxes  de  distribució,  canalitzacions  de  subministrament, 
estacions de bombers - 04/02/2013

2012/00616/CY  -  Decret  relatiu  a  l’establiment  de  nivells  de  requisits  bàsics(Productes 
prefabricats de formigó) de 2012 - 06/02/2013

2012/00617/D - Directiva sobre instal·lacions d’energia eòlic, actuacions sobre la torre i la 
cimentació  i  càlculs  justificatius  d’estabilitat  d’aquests,  esborrany  d’octubre  de  2012  -  
06/02/2013

2012/00618/NL  -  Reglament  pel  qual  es  modifica  el  Reglament  relatiu  al  Decret  sobre 
construcció de 2012 en què fa als factors de correcció del coeficient d’eficiència energètica i  
a altres modificacions - 06/02/2013

2012/00621/A - Llei regional per la qual es modifica L’Ordenança de la construcció d’Alta 
Àustria de 1994 (Actualització de l’ Ordenança de la Construcció d’Alta Àustria de 2013) - 
06/02/2013

2012/00622/A -  Llei  regional  relativa als  requisits  tècnics  de construcció i   productes  de 
construcció  (Llei  tècnica  de  la  construcció  d’Alta  Àustria  (Oö.  Bautechnikgesetz,  Oö. 
BauTG) de 2013 - 06/02/2013

2012/00624/RO  -  Ordre  del  Ministeri  de  Desenvolupament  Regional  i  Turisme  per  a 
l’aprovació  del  Reglament  tècnic   «Document  normatiu  sobre  el  disseny,  construcció  i  
explotació de xarxes d’abastament d’aigua i de clavegueram en municipis. Codi NP 133 – 
2011», de la manera següent: Article 1,  lletra a),  «Part  I:  Xarxes d’abastament d’aigua en 
municipis. Codi NP 133/1 – 2011», 

A – Disposicions generales relatives al disseny de xarxes de proveïment d’aigua 
1.2 – Processos de planificació de plantes de tractament - 11/02/2013

2012/00630/RO  -  Ordre  del  Ministeri  de  Desenvolupament  Regional  i  Turisme  per  a 
l’aprovació del Reglamento tècnic 

«Document  normatiu  sobre  el  disseny,  construcció  i  explotació  de  xarxes 
d’abastiment d’aigua i de claveguerams en municipis. Codi NP 133 – 2011», de la manera 
següent: Article 1, lletra a), «Part I: Xarxes d’abastiment d’aigua a municipis. Codi NP 
133/1 – 2011», 

A – Disposicions generals relatives al disseny de xarxes d’abastiment d’aigua 
1.1  –  dades  generales,  captació  d’aigua,  estacions  per  al  tractament  d’aigua  - 

13/02/2013

2012/00631/FIN -  Projecte  de  Reglament  4P/2012 M de  l’Agència  de  Comunicacions  de 
Finlàndia relatiu a radiofreqüències, corresponent al Pla d’explotació de les radiofreqüències 
(taula d’assignació de freqüències) per a l’ interval de freqüències 9 kHZ- 400 GHz, incloent 
també les definicions de les interfícies radioelèctriques estipulades en l’article 4, apartat 1, de 
la Directiva RTTE (1999/5/CE), així com el projecte de Reglament 15AE/2012 M de l’Agència 
de  Comunicacions  de  Finlàndia  sobre  llicències  de  les  freqüències  comunes  dels 
radiotransmissors lliures, així com del seu ús - 13/02/2013

2012/00632/DK - Projecte de Llei per la qual es modifica la llei de l’imposto sobre el sofre 
(reducció bàsica per a l’imposto sobre el sofre) (L51) -  (5)

2012/00633/D - Requisits per a certificar la capacitat dels murs de protecció de formigó 
fabricat in situ - 15/02/2013



2012/00634/HU - Projecte sobre la modificació de la Llei XXIV, de 2004, sobre armes de foc i 
municions (d’ara endavant, «el projecte») - 15/02/2013

2012/00636/SI - Llei relativa als productes de construcció - 18/02/2013

2012/00638/SK - Project de Decret del Ministeri de Finances de la República Eslovaca pel 
qual  es  modifica  i  amplia  el  Decret  núm.  537/2011  del  Compendi  de  Lleis,  pel  qual  
s’estableixen els requisits relatius a l’organització de l’equip de producció per a l’elaboració 
d’alcohol,  l’equipament tecnològic per a la transformació de l’alcohol,  l’emmagatzematge 
d’alcohol,  el  transport  d’alcohol,  la  recepció  i  expedició  de  l’alcohol,  el  control  de  la  
quantitat de alcohol, els inventaris de l’alcohol i els mètodes per a mantenir un registre de  
l’alcohol (sobre el control de la producció i la circulació d’alcohol) - 18/02/2013

2012/00639/DK - Projecte de norma sobre el Decret relatiu a la navegació marítima per als  
treballs d’enginyeria civil i altres  activitats, etc. en aigües daneses - 18/02/2013

2012/00640/E - Instrucció per al projecte i construcció d’obres ferroviàries  if-3. Via sobre 
balast. Càlcul de gruixos de capes de la secció transversal - 18/02/2013

2012/00643/E - Projecte de Reial Decret pel qual s’estableixen normes complementàries per  
a la producció, designació, presentació i etiquetatge de determinades begudes espirituoses -  
18/02/2013

2012/00644/UK - Normes del Secretari  d’Estat relatives al  disseny i construcció de noves  
conduccions d’ aigües residuals per gravetat i desaigües laterals - 10/02/2013

2012/00646/I - Reglament relatiu a les disposicions sobre campus de joc d’herba sintètica -  
21/02/2013

2012/00648/D  -  Llei  relativa  als  salons  recreatius  a  Brandemburgo  («BbgSpielhG»)  - 
21/02/2013

2012/00651/UK - IR 2030 – Requisits  d’interfície del  Regne Unit  2030/9/3,  2030/12/5 y 
2030/12/6 - Dispositius de curt abast exempt de llicència - 25/02/2013

2012/00652/F - Ordre per la qual es modifica l’Ordre, de 3 de gener de 2008, relativa a la 
ràdio difosa en mode digital per via hertziana terrestre o via satèl·lit en banda L o en banda S,  
per la qual s’estableix les característiques dels senyals emesos - 25/02/2013

2012/00657/DK - Projecte de Llei pel qual es modifica la Llei de l’imposto de societats, la Llei  
de l’imposto sobre la nòmina, la Llei  de l’imposto sobre les harmonitzacions i altres lleis  
diverses  (eliminació  del  gravamen  sobre  les  accions,  augment  de  determinades  bases 
imposables sobre la nòmina, reducció de la taxa d’amortització per a turbines eòliques grans,  
inclusió de les  quotes  de CO2 en el  gravamen de les  SEC i  augment  dels  imposts  sobre  
l’assegurança dels cascs per a les embarcacions d’esbarjo, etc.)  - (5)

2012/00658/E Quadre nacional d’atribució de freqüències (cnaf) - 28/02/2013

2012/00659/UK - Document S965:  Modificacions de la Secció S dels BCAR - 28/02/2013

2012/00660/UK - Document S966:  Modificacions de la Secció S dels BCAR - 28/02/2013
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PESCA

2012/00612/F - Ordre relativa a les disposicions ‘aplicació de l’article R. 717-79-1 del Codi 
Rural i de la Pesca Marítima sobre els perímetres de seguretat en les explotacions forestals  i 
silvícoles - 01/02/2013

2012/00613/F - Ordre relativa a les disposicions d’aplicació dels articles R. 717-78-5 a R. 
717-78-8  del  Codi  Rural  i  de  la  Pesca  Marítima  relatives  a  l’organització  dels  serveis 
d’emergència - 01/02/2013

2012/00641/E - Avantprojecte de Llei de pesca marítima, pesca marisc i aqüicultura a les Illes 
Balears  - 18/02/2013

SOCIAL, SANITAT, TREBALL

2012/00645/DK - Projecte de Llei d’impostos sobre la contribució a la Caixa del Segur de 
Malaltia  Professional  del  Mercat  de  Treball  i  sobre  els  pagaments  de  compensació  per  
accidents de treball, etc. (Llei d’impostos laborals) - (5)

2012/00653/EE - Medicaments subjectes a recepta mèdica - 25/02/2013

2012/00655/PL  -  Projecte  de  Reglament  del  Ministeri  de  Sanitat  relatiu  al  model  de 
sol•licitud de l’informe de divulgació de dades tractades en el Sistema d’Informació Mèdica -  
25/02/2013

2012/00656/PL  -  Projecte  de  Reglament  del  Ministeri  de  Sanitat  relatiu  als  requisits  del  

Sistema d’Informació Mèdica - 25/02/2013

TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES

2012/00619/S - Projecte de Llei per la qual es modifica la llei sobre els impostos de circulació  
(2006:227) - (5)

2012/00620/RO  -  Ordre  del  Ministeri  de  Transports  i  Infraestructures  (MTI)  pel  qual 
s’aproven les normes relatives a l’acceptació tècnica de productes i/o serveis dissenyats per  
ser  utilitzats  en  activitats  relacionades  amb  la  fabricació,  modernització,  manteniment  i 
reparació  de  tramvies  i  de  les  seves  respectives  vies,  així  com  del  sistema d’alimentació 
d’energia de tramvies i troleibusos (el text del projecte, sense contar les modificacions, ja ha  
estat traduït junt amb la notificació 2011/223/RO, i les traduccions que encara es deuen 
traduir,  s’han adjuntat com un arxiu independent com text de base per aquesta notificació) - 
06/02/2013

2012/00625/SK - Especificacions tècniques (ET) – Avaluació de l’exposició al soroll provocat 
pel tràfic vial - 11/02/2013

2012/00628/A  - Reglament del cap de Govern de la Regió d’Estiria del….. sobre l’exercici del 
servei dels taxis, coets de lloguer i cotxes de passatgers (Ordenança de l’Estat federat d’Estiria  
sobre el servei de taxis, cotxes de lloguer i cotxes de passatgers de 2012) - 11/02/2013
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