pàg. 1 de 6

TRAMITS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS
Es detallen totes les obligacions per la gestió de residus, segons la normativa vigent:
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus,
- Decret 69/2009, de 28 d’abril, que estableix els criteris i els procediments d’admissió
de residus en els dipòsits controlats,
- Real decret 180/2015, de 13 de març, el qual regula el trasllat de residus a l’interior
de l’Estat.
Productors de residus
Totes les empreses que produeixin i hagin de gestionar residus, han d’estar inscrites al
Registre de productors de residus industrials. Aquest tràmit es pot fer des de la web de
l’Agència de Residus de Catalunya.
https://sdr.arc.cat/modemp/EditSolAltaReferencia.do
Les empreses inscrites en el Registre tenen assignat un codi de productor
identificador, que hauran d’utilitzar per formalitzar qualsevol documentació de gestió de
residus. El format d’aquest codi és: P-#####.#.
Aportació de residus a les instal·lacions del Consell Comarcal de la Garrotxa
Per aportar deixalles a les instal·lacions comarcals, ja sigui al Dipòsit Controlat de
Residus (residus assimilables a municipals, no valoritzables ni reciclables) o a la
Planta de Compostatge (per entrar restes de jardineria, fustes no tractades o matèria
orgànica), cal que el productor dels residus ompli i presenti al SIGMA, el Contracte
Previ. Aquest ha d’estar correctament complimentat i ha de contenir tota la informació
requerida sobre el productor i dades bancàries, el tipus de residu i el transport (amb el
codi CER corresponent, veure llistats adjunts), etc.
Cal presentar-la, juntament amb la documentació annexa corresponent pel cas del
dipòsit, amb 48 hores d’antelació a l’entrada a les instal·lacions.
El Consell Comarcal es reserva el dret de realitzar una inspecció a les instal·lacions
del productor per comprovar el residu a abocar.
Una vegada el Consell Comarcal hagi comprovat tota la documentació es resoldrà la
concessió com a favorable (s’entén concedit automàticament, i el productor pot accedir
a les instal·lacions passat el termini de 48 hores, sense necessitat de comunicar-ho) o
desfavorable (en aquest cas el Consell Comarcal es posarà en contacte amb el
productor per denegar l’entrada a les instal·lacions).
Es disposa de dos tipus de permisos, l’eventual i el regular. L’eventual serveix per a un
únic viatge i per residus que es generen puntualment o que sempre poden tenir
composicions i volums diferents. El regular té vigència per 3 anys i és per residus
generats de forma constant a causa d’un procés productiu i sempre amb la mateixa
composició.
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Documentació necessària per a l’Agència de Residus de Catalunya
Degut a que la documentació requerida per part de l’Agència, depèn del tipus de
residu produït, del tipus de transport fins al gestor final i de la gestió final que se’n fa,
l’ARC disposa d’una aplicació que permet definir segons aquests tres criteris quina
documentació associada és requerida en cada cas. Aquest aplicació està disponible al
Sistema Documental de Residus (SDR) de l’ARC. La podeu consultar a:
https://sdr.arc.cat/fitxes/GetDocumentacio.do
Com a criteris generals, es pot establir que pels residus a entrar a les instal·lacions,
previ a presentar el contracte al Consell Comarcal, el productor ha de tramitar una
Notificació Prèvia (NP) amb l’Agència de Residus de Catalunya (mitjançant l’aplicació
SDR), cal adjuntar-hi la caracterització bàsica i una foto dels residus. Per tenir aquesta
NP correctament registrada l’Agència tarda fins a 10 dies.
A més pels residus que han d’entrar al Dipòsit Controlat, els productors sol·licitants
han d’adjuntar la següent documentació:
-

La caracterització bàsica (segons el Decret 69/2009), realitzada pel propi
productor del residu i consisteix en la recollida de tota la informació necessària
per eliminar el residu de manera segura i a llarg termini. Cal omplir-hi totes les
dades: productor, característiques del residu, via de gestió, etc.

-

Les declaracions per la impossibilitat de reciclatge o valorització del residu i
per l’acreditació que el residus no es troba entre les exclusions del Reial Decret
1481/2001.

-

Els productors que generin residus amb CER:
040221 residus de fibres tèxtils no processades,
120105 llimalla i rebaves de plàstic,
190802 residus de desarenatge,
han de realitzar una prova analítica, per un laboratori acreditat per l’Agència
de Residus de Catalunya, analitzat els paràmetres que marca el Decret
69/2009 per determinar les seves característiques (aspecte, pèrdua a 105ºC,
contingut de MO, punt d’inflamació, composició del lixiviat ...). Aquesta prova té
validesa per a 3 anys. I cada any, han de realitzar una prova de conformitat,
analitzant només els paràmetres crítics definits per a cada residu, per tal de
comprovar que les característiques dels residus no han variat. Cal fer-ho arribar
amb la periodicitat corresponent al Sigma, en cas contrari el permís d’entrada al
dipòsit serà donat de baixa.

-

I/o també, els productors que generi residus amb CER:
040221 residus de fibres tèxtils no processades,
120105 llimalla i rebaves de plàstic,
190802 residus de desarenatge,
020104 residus de plàstic (excepte embalatges),
030307 deixalles, separades mecànicament, de pasta elaborada a partir
de residus de paper i cartró,
170203 plàstic,
170604 materials d’aïllament diferents dels especificats e els codis
170601 i 170603,
190801 residus de garbellament,
han de tramitar la fitxa d’acceptació (FA) amb l’Agència de Residus de
Catalunya. Aquesta fitxa és l'acord normalitzat que, per a cada tipus de residu,
s'ha de subscriure entre el seu productor o posseïdor i l'empresa gestora.
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En el cas dels residus obligats a tenir FA no els cal la NP.
Per al transport de residus:
Es requereix fer el transport a través d’un transportista autoritzat per l’Agència de
Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
Podeu contractar un transportista autoritzat per l’Agència de Residus, o bé podeu
donar-vos d’alta com a transportista.
Tots els transports que tinguin com a punt final el Dipòsit Controlat o la Planta de
Compostatge han d’anar acompanyats de:
-

-

-

Full de Seguiment (FS) de residus, els viatges de més de 1.000kg. És el
document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del
seu recorregut fins el dipòsit controlat. La seva formalització és responsabilitat
del productor o posseïdor del residu, i l’han de signar el propi productor del
residu (l’empresa que té el residu), a més del transportista autoritzat (tant si el
fa una empresa externa com si el fa el mateix productor) i del gestor o de
l’empresa explotadora per delegació de l’ens gestor (a l’entrada al dipòsit).
Full de Seguiment Itinerant (FSI) de residus, és el document de transport de
residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de
fins a un màxim de vint productors de residus. És el document que acompanya
els transports itinerants de residus. La seva formalització és en els mateixos
supòsits que el FS quan s’efectuen recollides itinerants de residus,
independentment de la quantitat total transportada.
Consta de tres exemplars, un original i dues còpies (destinats al transportista,
gestor i ARC) i adjunt hi ha un talonari de 20 albarans (destinats als productors
a qui se’ls recull els residus).
Document d’Identificació (DI) per tal d’acompanyar el transport, per aquells
residus que el seu trasllat no requereixen el full de seguiment (FS) o full de
seguiment itinerant (FSI). Aquest document l’ha de generar el productor de
residus, i l’han de signar el transportista i el gestor. S’ha de tramitar un DI per a
cada viatge, es pot generar mitjançant l’SDR de l’ARC. Aquest és un tràmit
gratuït.

Per la recepció de residus a les instal·lacions de gestió:
Per els transports que vagin acompanyats del FS o FSI, el gestor final segellarà els
corresponents documents.
Per a transports de menys de 1.000Kg que vagin acompanyats de DI, s’ha de tramitar
el Justificant de Recepció de Residus (JRR). És l’albarà que lliura el gestor de
residus a la recepció de quantitats inferiors a les especificades, en aquest cas inferiors
a 1.000 Kg. Els impresos de justificants els proporciona directament el gestor.
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb els tècnics del SIGMA, trucant
al 972 27 48 71.

Olot, agost de 2016
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LLISTAT DE CODIS DEL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (CER)
AUTORITZATS PER ENTRAR AL DIPÒSIT CONTROLAT DE
MUNICIPALS DE LA GARROTXA

RESIDUS

02 RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA,
AQÜICULTURA,
SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ
D'ALIMENTS
0201 - Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i
pesca
020104 Residus de plàstics (excepte embalatges)
0202 - Residus de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments
d´origen animal
020203 Materials inadequats per al consum o l'elaboració
0205 - Residus de la indústria de productes lactis
020501 Materials inadequats per al consum o l'elaboració
0206 - Residus de la indústria de fleca i pastisseria
020601 Materials inadequats per al consum o l'elaboració
03 RESIDUS DE LA TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA I DE LA PRODUCCIÓ DE
TAULERS I MOBLES, PASTA DE PAPER, PAPER I CARTRÓ
0301 - Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i
mobles
030105 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles diferents
dels esmentats en el codi 030104
0303 - Residus de la producció i transformació de pasta de paper, paper i cartró
030307 Deixalles, separades mecànicament, de pasta elaborada a partir de residus de
paper i cartró
04 RESIDUS DE LES INDÚSTRIES DEL CUIR, DE LA PELL I DEL TÈXTIL
0402 - Residus de la indústria tèxtil
040221 Residus de fibres tèxtils no processades
12 RESIDUS DE L'EMMOTLLAMENT I TRACTAMENT FÍSIC I MECÀNIC DE
SUPERFÍCIE DE METALLS I PLÀSTICS
1201 - Residus de l´emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de
metalls i plàstics
120105 Llimalla i rebaves de plàstic
17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de
zones contaminades)
1702 - Fusta, vidre i plàstic
170203 Plàstic
1706 - Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant
170604 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603
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19 RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS, DE
LES PLANTES EXTERNES DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I DE LA
PREPARACIÓ D'AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I D'AIGUA PER A ÚS
INDUSTRIAL
1905 - Residus del tractament aerobi de residus sòlids
190501 Fracció no compostada de residus municipals i assimilats
1908 - Residus de les plantes de tractament d’aigües residuals no especificats
en cap altra categoria
190801 Residus de garbellament
190802 Residus de desarenatge
1912 - Residus del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació,
trituració, compactació, peletització) no especificats en cap altra categoria
191212 Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament
mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211
20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents
dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS
RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA
2002 - Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiri)
200203 Altres residus no biodegradables
2003 - Altres residus municipals
200301 Mescles de residus municipals
200302 Residus de mercat
200303 Residus de neteja viària
200309 Residus de neteja de clavegueres
200307 Residus voluminosos
200399 Residus municipals no especificats en cap altre categoria
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LLISTAT DE CODIS DEL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (CER)
AUTORITZATS PER ENTRAR A LA PLANTA DE COMPOSTATGE
DE LA GARROTXA
02 RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA,
AQÜICULTURA,
SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ
D'ALIMENTS
0201 - Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i
pesca
020102 Residus de teixits animals (sandach de C3)
020103 Residus de teixits vegetals
020106 Excrements d’animals, orina i fems (inclosa palla podrida) i efluents, recollits
de manera selectiva i tractats fora de l’indret on es generen (sandach de C2)
0202 - Residus de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments
d´origen animal
020202 Residus de teixits animals (sandach C3)
020203 Materials inadequats per al consum o l'elaboració (sandach de C3)
0205 - Residus de la indústria de productes lactis
020501 Materials inadequats per al consum o l'elaboració (sandach de C2 i C3)
0206 - Residus de la indústria de fleca i pastisseria
020601 Materials inadequats per al consum o l'elaboració
15 RESIDUS D’ENVASOS; ABOSRBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA
CATEGORIA
1501 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva
municipal)
150103 Envasos de fusta (palets de fusta no tractats)
19 RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS, DE
LES PLANTES EXTERNES DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I DE LA
PREPARACIÓ D'AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I D'AIGUA PER A ÚS
INDUSTRIAL
1908 - Residus de les plantes de tractament d’aigües residuals no especificats
en cap altra categoria
190805 Llots de tractament d’aigües residuals urbanes
20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents
dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS
RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA
2001 - Fraccions recollides de manera selectiva
200108 Residus biodegradables de cuines i restaurants (sandach de C3)
2002 - Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiri)
200201 Residus biodegradables
2003 - Altres residus municipals
200302 Residus de mercats amb absència total d’impropis (sandach de C3)
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