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RESUM

Aquest Reial Decret té com a objectiu impulsar el trànsit cap a una economia circular,
donant prioritat a la prevenció de residus, la preparació per a la reutilització i el
reciclatge.
A continuació us informem de les principals modificacions que s'introdueixen:
Es reforça l'obligació de tractament previ dels residus
Només podran dipositar-se en abocador residus que hagin estat objecte d'algun
tractament previ, a fi de reduir la quantitat de residus a dipositar o els perills que el
dipòsit dels residus pugui suposar per a la salut humana o el medi ambient.
Residus i tractaments no admissibles en un abocador
Es revisa una relació de residus que no s'acceptaran en abocador per tractar-se de
residus aptes per al reciclatge o un altre de valorització, compromís que es plasmarà
en una ordre ministerial abans de l'1 de gener de 2023.
Incorporació de la prohibició de diluir o barrejar residus amb la finalitat de
complir amb els criteris d'admissió de residus en abocador.
Aquesta prohibició no va ser transposada al RD 1481/2011, de 27 de desembre,
havent-se detectat l'existència d'aquesta mena de pràctiques en els últims anys i
resultant del tot necessari la seva ràpida erradicació.
Obligació del productor de subministrar informació adequada sobre els residus.
La norma contempla l'exigència al productor de residus de subministrar a l'entitat
explotadora de l'abocador informació adequada sobre els residus, així com sobre el
tractament previ al que han estat sotmesos.
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AFECTACIONS AMB ALTRES NORMES:
•
•

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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