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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

6291 Reial decret 535/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 
506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.

L’article 17 del Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, 
tracta sobre l’ús dels residus en la fabricació de productes fertilitzants i estableix la 
necessitat de disposar de «l’autorització corresponent de l’autoritat mediambiental». 
L’aplicació d’aquest article ha plantejat nombrosos dubtes d’interpretació, especialment 
referits a la possibilitat de l’ús de residus inorgànics com a primeres matèries en l’elaboració 
d’adobs CE i d’adobs inorgànics del grup 1 de l’annex I del Reial decret 506/2013, de 28 
de juny.

S’entén amb aquest article que sempre que s’hagin d’utilitzar residus en l’elaboració 
d’un producte fertilitzant, el fabricant (designat d’acord amb la definició de l’article 2.46) 
que duu a terme operacions de tractament de residus, ha d’estar autoritzat, com està 
establert a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

L’article 18, a l’apartat 1, delimita els residus orgànics biodegradables que es poden 
utilitzar per a la fabricació d’adobs orgànics, adobs organominerals i esmenes orgàniques, 
i els circumscriu als que detalla l’annex IV, i estableix uns criteris per a la seva utilització 
(annex V), amb la qual cosa en facilita l’aplicació.

A la vista de l’experiència adquirida des de l’entrada en vigor del Reial decret 506/2013, 
de 28 de juny, s’ha vist que, a semblança dels productes fertilitzants elaborats amb residus 
orgànics biodegradables i per garantir la necessària coordinació i unitat de criteris entre les 
comunitats autònomes responsables de la concessió d’aquestes autoritzacions, és 
necessari elaborar una llista positiva de residus (a més dels de l’annex IV) susceptibles de 
ser utilitzats en la fabricació de fertilitzants.

Igualment, es considera convenient establir uns criteris que siguin aplicables al 
producte final i que garanteixin la protecció de la salut i del medi ambient. Tant la nova llista 
d’«altres residus» com aquests criteris es publiquen com a annexos de l’esmentat Reial 
decret 506/2013, de 28 de juny.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es modifica la redacció de l’article 17, per 
clarificar les condicions d’utilització de determinats residus en la fabricació de productes 
fertilitzants. S’inclou així mateix una disposició transitòria que cobreixi tots els possibles 
casos que han tingut lloc fins a la publicació tant d’aquesta modificació com de la llista dels 
altres residus susceptibles de ser utilitzats.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes i els sectors afectats.

Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de normes 
i reglamentacions tècniques que preveu la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s’estableix un procediment 
d’informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de 
la societat de la informació, així com el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es 
regula la remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i 
reglaments relatius als serveis de la societat de la informació.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat per 
suplència de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, del ministre 
d’Economia, Indústria i Competitivitat, i de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 26 de maig de 2017,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes 
fertilitzants.

El Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, queda modificat 
de la manera següent:

U. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Utilització de residus.

1. Quan s’utilitzin com a primera matèria, additiu o reactiu, un o diversos dels 
residus inclosos a la Llista europea de residus, que recull la Decisió 2014/955/UE, 
de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 
2000/532/CE, sobre la llista de residus, en la fabricació d’«adobs CE» o de productes 
fertilitzants previstos a l’annex I d’aquest Reial decret, s’ha de complir el que 
estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en particular 
el que estableixen els articles 27 i 41, relatius a les autoritzacions i obligacions 
d’informació.

2. Amb la finalitat de garantir que es compleixen els requisits de l’article 4 
d’aquest Reial decret, només es poden utilitzar:

a) Els residus que estiguin inclosos expressament a la “Llista de residus 
orgànics biodegradables” de l’annex IV, d’acord amb el que estableix l’article 18, o

b) Els residus que estiguin inclosos expressament a la “Llista d’altres residus”. 
Aquesta nova llista l’ha d’elaborar i publicar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient com a annex del present Reial decret. Els productes 
fertilitzants constituïts totalment o parcialment per residus inclosos a la “Llista 
d’altres residus” han de complir, a més, els criteris aplicables a aquests productes 
fertilitzants, que ha d’elaborar i publicar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació 
i Medi Ambient com a annex del present Reial decret.»

Dos. S’afegeix una disposició transitòria cinquena, amb el contingut següent:

«Disposició transitòria cinquena. Regularització dels productes fertilitzants en la 
composició dels quals s’incloguin residus de conformitat amb l’article 17.

1. Fins que no es publiquin la “Llista d’altres residus” i els criteris aplicables als 
productes fertilitzants elaborats a partir d’aquests, no es poden utilitzar residus en la 
fabricació de fertilitzants, ni “adobs CE”, ni productes fertilitzants previstos a l’annex 
I d’aquest Reial decret, excepte els residus inclosos a la “Llista de residus orgànics 
biodegradables” de l’annex IV, d’acord amb el que estableix l’article 18.

2. En el cas dels productes fertilitzants en la fabricació dels quals s’utilitzin 
residus no inclosos a l’annex IV, que hagin estat autoritzats per l’autoritat 
mediambiental competent abans de l’entrada en vigor d’aquesta disposició 
transitòria, el fabricant disposa d’un termini de divuit mesos a partir de la publicació 
de la present modificació per continuar amb la seva fabricació, comercialització i 
venda, sense perjudici del compliment del que estableixen l’article 4 d’aquest Reial 
decret i la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

No obstant això, si dins del termini de divuit mesos esmentat per a la fabricació, 
comercialització i venda es publiquen la “Llista d’altres residus” i els criteris 
aplicables als productes fertilitzants elaborats amb aquests residus, i el residu 
utilitzat en la fabricació del producte fertilitzant està inclòs en aquesta llista i compleix 
els criteris establerts, i no se’n deriva cap modificació en les seves condicions de 
comercialització o ús, l’esmentat producte fertilitzant es pot seguir comercialitzant 
durant un termini addicional d’un any, termini en el qual s’han d’actualitzar les 
autoritzacions previstes a l’article 17.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de maig de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència 
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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