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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
12754 Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant el dipòsit en abocador.

El Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de 
residus mitjançant el dipòsit en abocador, va incorporar a l’ordenament jurídic espanyol la 
Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de 
residus.

Transcorregut cert temps des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es fa necessari 
procedir a la seva modificació per solucionar algunes deficiències en la transposició, 
posades de manifest per la Comissió Europea.

L’esmentada modificació consisteix, d’una banda, a incloure com a requisit previ a la 
concessió d’una autorització per a un nou abocador, o per a l’ampliació o modificació d’un 
d’existent, la comprovació, per part de les autoritats competents, que el projecte d’abocador 
compleix tots els requisits i les obligacions que estableix el Reial decret 1481/2001, de 27 
de desembre, inclosos els seus annexos.

D’altra banda, i amb l’objecte de donar compliment al mandat de la Directiva 1999/31/
CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, que estableix que els estats membres posaran en 
vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar 
compliment al que aquesta disposa com a molt tard el 16 de juny de 2001, es fa necessari 
incloure un nou apartat a l’article 15 del Reial decret esmentat, en virtut del qual és aplicable 
als abocadors que han sol·licitat o obtingut autorització entre el 16 de juliol de 2001 i el 30 
de gener de 2002.

El present Reial decret té la consideració de legislació bàsica sobre protecció del medi 
ambient, d’acord amb l’article 149.1.23a de la Constitució.

En la seva elaboració han estat consultats les comunitats autònomes, els ens locals i 
els agents econòmics i socials interessats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i de Medi Rural i Marí, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 31 de juliol de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador.

El Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de 
residus mitjançant el dipòsit en abocador, queda modificat en els termes següents:

U. S’introdueix un nou paràgraf f) a l’apartat 1 de l’article 9 amb la redacció següent:

«f) Sense perjudici del que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 3, el projecte 
del nou abocador, ampliació o modificació d’un existent, compleix tots els requisits i 
obligacions que estableix aquest Reial decret, inclosos els seus annexos.»

Dos. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 15 amb la redacció següent:

«4. El que disposa aquest Reial decret és aplicable als abocadors que han 
sol·licitat o obtingut autorització entre el 16 de juliol de 2001 i el 30 de gener de 
2002.»
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Disposició final primera. Fonament constitucional.

Aquest Reial decret té la consideració de legislació bàsica sobre protecció del medi 
ambient, d’acord amb l’article 149.1.23.ª de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Consolat Honorari d’Espanya a Funchal, 31 de juliol de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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