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Articles 50, 51 i 56 del Reglament per a l’execució
de la Llei 20/1986, aprovat mitjançant el Reial
decret 833/1988, de 20 de juliol. Els altres articles d’a-
quest Reglament i el Reial decret 952/1997, de 20 de
juny, pel qual es modifica, continuen vigents en tot el
que no s’oposen al que estableix aquesta Llei.

Disposició final primera. Normativa d’edificació.

La normativa d’edificació que dictin les administra-
cions públiques respectives ha de contenir específica-
ment la regulació dels requisits tècnics de disseny i exe-
cució que facilitin la recollida domiciliària de residus d’a-
cord amb el que estableix aquesta Llei.

Disposició final segona. Fonament constitucional i
caràcter bàsic.

Aquesta Llei té la consideració de legislació bàsica
sobre protecció del medi ambient, d’acord amb el que
estableix l’article 149.1.23a de la Constitució, llevat dels
articles següents:

Article 27.3, incís final de l’article 27.4 i disposició
transitòria segona, que tenen el caràcter de legislació
sobre ordenació de registres públics, matèria que corres-
pon en exclusiva a l’Estat d’acord amb l’article 149.1.8a.

Articles 4.1, 10 i 17.2, pel que fa al trasllat de residus
des de o cap a països tercers que no són membres
de la Unió Europea, que tenen el caràcter de legislació
sobre comerç exterior, competència exclusiva de l’Estat
d’acord amb l’article 149.1.10a.

Articles 4.3 i 20, pel que fa a les competències i
els serveis que han de prestar els ens locals, que tenen
el caràcter de legislació sobre bases de les administra-
cions públiques, d’acord amb l’article 149.1.18a.

Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.

1. Sens perjudici de les competències de les comu-
nitats autònomes, de desplegament i execució de la legis-
lació bàsica de l’Estat, es faculta el Govern per al des-
plegament reglamentari d’aquesta Llei i en particular per
adaptar l’annex a les modificacions que, si s’escau, siguin
introduïdes per la normativa comunitària.

2. El Ministeri de Medi Ambient ha de publicar el
Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Deci-
sió 94/3/CE, de la Comissió, de 20 de desembre, i la
llista de residus perillosos, aprovada per la Deci-
sió 94/904/CE, del Consell, de 22 de desembre, i les
seves modificacions posteriors.

Aquest mateix departament també ha de publicar la
Decisió 96/350/CE, de la Comissió, de 24 de maig,
per la qual s’adapten els annexos II.A i II.B de la Direc-
tiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus, i les
seves modificacions posteriors.

3. El Govern, mitjançant un reial decret, pot actua-
litzar la quantitat de les multes que estableix l’article 35,
d’acord amb la variació anual de l’índex de preus al
consum.

Disposició final quarta.

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, el Govern pot presentar al Congrés dels Dipu-
tats un projecte de llei, en què s’estableixi un règim fiscal
per als olis industrials i els lubricants, totalment subjecte
al finançament d’actuacions ambientals per a la gestió
d’olis usats que duen a terme les comunitats autònomes
per al compliment dels objectius que fixa l’article 1.

En el mateix termini assenyalat en el paràgraf anterior,
el Govern ha de regular un sistema de devolució, dipòsit
i retorn per a les piles usades.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 21 d’abril de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANNEX
Categories de residus

Q1 Residus de producció o de consum no espe-
cificats a continuació.

Q2 Productes que no responen a les normes.
Q3 Productes caducats.
Q4 Matèries que s’han vessat per accident, que

s’han perdut o que han sofert qualsevol altre
incident, incloent-hi el material, l’equip, etc.,
que s’ha contaminat a causa de l’incident en
qüestió.

Q5 Matèries contaminants o que s’han embrutat
a causa d’activitats voluntàries (com ara resi-
dus d’operacions de neteja, materials d’emba-
latge, contenidors, etc.).

Q6 Elements inutilitzats (com ara bateries fora
d’ús, catalitzadors gastats, etc.).

Q7 Substàncies que han passat a ser inutilitzables
(com ara àcids contaminats, dissolvents con-
taminats, sals de tremp exhaurides, etc.).

Q8 Residus de processos industrials (com ara
escòries, pòsits de desti�ació, etc.).

Q9 Residus de processos anticontaminació (com
ara fangs de rentatge de gas, pols de filtres
d’aire, filtres gastats, etc.).

Q10 Residus de mecanització/acabat (com ara
encenalls de tornejament o fresatge, etc.).

Q11 Residus d’extracció i preparació de matèries
primeres (com ara residus d’explotació minera
o petroliera, etc.).

Q12 Matèria contaminada (com ara oli contaminat
amb PCB, etc.).

Q13 Les matèries, les substàncies o els productes
la utilització dels quals estigui prohibida per
la llei.

Q14 Productes que no són d’utilitat o que ja no
tenen utilitat per al posseïdor (com ara articles
rebutjats per l’agricultura, les llars, les oficines,
els magatzems, els tallers, etc.).

Q15 Matèries, substàncies o productes contaminats
procedents d’activitats de regeneració de sòls.

Q16 Les substàncies, les matèries o els productes
que no estiguin inclosos en les categories
anteriors.

9642 CORRECCIÓ d’errada a la Llei 2/1998, de 3
de març, sobre el canvi de denominació de
les províncies de «La Coruña» i «Orense».
(«BOE» 98, de 24-4-1998.)

Havent observat una errada en el text de la Llei 2/1998,
de 3 de març, sobre el canvi de denominació de les pro-
víncies de «La Coruña» i «Orense», publicat al «Butlletí
Oficial de l’Estat» núm. 54, de 4 de març de 1998, i
al suplement núm. 0 en llengua catalana, de 20 d’abril
de 1998, es procedeix a ferne la rectificació oportuna:

A la pàgina 7392, primera columna, exposició de
motius, tercer paràgraf, primera línia, i a la pàgina 13
del suplement, segona columna, tercer paràgraf, primera
línia, on diu: «El Reial decret de 30 de novembre de
1983 estableix (...)», ha de dir: «El Reial decret de 30
de novembre de 1833 estableix (...)».


