
sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia d’activitats 
en matèria de residus i sobre el Registre general de persones 
productores de residus de Catalunya i el Registre general de 
persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l’Agència de 
Residus de Catalunya.

Dictamen 
21



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen  21•2015 
 
sobre el Projecte de decret sobre la comunicació 
prèvia d’activitats en matèria de residus i sobre el 
Registre general de persones productores de 
residus de Catalunya i el Registre general de 
persones gestores de residus de Catalunya, 
adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   1-Dictamen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Índex 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICTAMEN 21/2015 sobre el Projecte de decret sobre la 
comunicació prèvia d’activitats en matèria de residus i sobre 
el Registre general de persones productores de residus de 
Catalunya i el Registre general de persones gestores de 
residus de Catalunya, adscrits a l’Agència de Residus de 
Catalunya .................................................................................................. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   2-Dictamen  

 

 
 
DICTAMEN 21/2015 sobre el sobre el Projecte de decret sobre la 
comunicació prèvia d’activitats en matèria de residus i sobre el 
Registre general de persones productores de residus de 
Catalunya i el Registre general de persones gestores de residus 
de Catalunya, adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva per delegació del Ple del 
Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 14 de 
setembre de 2015, aprova el següent  
 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 7 d’agost de 2015 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Territori i Sostenibilitat  
de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen 
de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret  
sobre la comunicació prèvia d’activitats en matèria de residus i sobre el 
Registre general de persones productores de residus de Catalunya i el 
Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a 
l’Agència de Residus de Catalunya.  
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, d’una 
memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades, d’un informe 
jurídic preliminar, d’un informe jurídic complementari i d’un informe de 
valoració de les observacions i al·legacions presentades en el t ràmit  
d’informació pública i audiència.  
 
La Comissió de Treball de Desenvolupament  Territorial i  Medi Ambient  es  
va reunir el dia 10 de setembre i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de vint -i-tres articles englobats  
en quatre capítols, de tres disposicions addicionals, d’una disposició 
transitòria, d’una disposició derogatòria, d’una disposició final i d’un annex. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix  
el Projecte de decret. 
 
El capítol I s’anomena “Disposicions generals” i engloba els articles de l’1 al 
3. L’article 1 estableix l’objecte de la norma. L’article 2 determina la 
naturalesa pública dels registres. L’article 3 regula els efectes de la 
inscripció als registres. 
 
El capítol II s’anomena “Comunicacions prèvies” i engloba els articles 4 i 5. 
L’article 4 estableix qui està obligat a presentar la comunicació prèvia a 
l’inici de l’activitat de producció, de transport i d’agent o negociant de 
residus. En l’article 5 s’estableix com es formalitza la comunicació prèvia a 
l’inici de l’activitat. 
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El capítol III s’anomena “Registre general de persones productores de 
residus de Catalunya” i engloba els articles del 6 al 9.  En l’article 6 
s’estableix l’objecte del Registre. L’article 7 regula la inscripció en el 
Registre i l’article 8 la modificació de dades de la inscripció. L’article 9 regula 
la baixa en el Registre.  
 
El capítol IV s‘anomena “Registre general de persones gestores de residus 
de Catalunya” es divideix en quatre seccions i engloba els articles del 10 al 
23. La secció 1, anomenada “previsions generals ”, engloba els articles 10 i 
11 que regulen l’objecte i l’estructura del Registre. La secció 2 s’anomena 
“Secció de gestors o gestores de residus” i engloba els articles del 12 al 15.  
La secció 3 s’anomena “Secció de transportistes de residus” i  engloba els  
articles del 16 al 19. La secció 4 s’anomena “Secció d’agents o negociants  
de residus” i engloba els articles del 20 al 23. En les seccions 2, 3 i  4 es  
regula el procediment d’inscripció a les seccions corresponents, el contingut  
de la inscripció, la modificació de les dades de la inscripció i la baixa en el 
Registre. 
 
La disposició addicional primera crea el fitxer de dades personals dels  
registres.  
 
La disposició addicional segona faculta el director/a de l’Agència de Residus 
per aprovar el model normalitzat de comunicació prèvia d’activitats. 
 
La disposició addicional tercera estableix l’equivalència de referències pel 
que fa als registres. 
 
La disposició transitòria estableix la incorporació de les dades dels registres  
que deroga aquesta norma als registres actuals. 
 
La disposició derogatòria deroga els articles 4, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. Els 
articles 17 i 18 del Decret 89/2010, de 29 de juny, d’aprovació del 
PROGROC i el Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general 
de gestors de residus de Catalunya.  
 
La disposició final estableix  l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la 
seva publicació al DOGC. 
 
L’annex regula el fitxer d’inscripció en el Registre general de persones 
productores de residus de Catalunya i en el Registre general de persones 
gestores de residus de Catalunya. 
 
 
 
III. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana adaptar la redacció de l’article 4.1.e) a 

l’encapçalament de l’article 4.1 que es refereix a tipus d’activitats que 
requereixen comunicació prèvia al seu inici.  

 
2. El CTESC recomana a l’article 12.2 substituir la referència a l’article 11 

per article 11 a).  
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret sobre la comunicació prèvia d’activitats en matèria de residus i 
sobre el Registre general de persones productores de residus de Catalunya 
i el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits 
a l’Agència de Residus de Catalunya i sol·licita al Govern que sigui receptiu 
a les recomanacions formulades en el present Dictamen.  
 
 
Barcelona, 14 de setembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 



DECRET 
     /2015, de     de         , sobre la comunicació prèvia d’activitats en matèria de residus 
i sobre el Registre general de persones productores de residus de Catalunya i el 
Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
 
 
La Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, ha establert, a 
l’article 29, l’obligació de presentar una comunicació prèvia a l’inici de les activitats de 
producció i gestió de residus. En concret preveu aquesta obligació per a les empreses 
i entitats que realitzen les activitats següents: les que produeixin residus perillosos; les  
que produeixin residus no perillosos però que en generin més de 1000t/any; les 
activitats que estiguin exemptes d’autorització d’acord amb l’article 28 de la Llei; les 
instal·lacions i activitats que recullin residus sense una instal·lació associada; les 
entitats i empreses que transportin residus amb caràcter professional, i els negociants i 
agents de residus. 
 
La comunicació prèvia, que s’ha de presentar davant l’òrgan ambiental competent de 
la comunitat autònoma on estan ubicades les empreses o entitats, ha de tenir el 
contingut que preveu l’annex VIII de la Llei, i té validesa per a tot el territori estatal. 
 
La comunitat autònoma ha de disposar del registre o registres adients per inscriure-hi 
les comunicacions prèvies indicades. Aquesta informació s’incorpora també en el 
Registre estatal de producció i gestió de residus, previst a l’article 39 de la Llei 
22/2011, de 28 d’abril. 
 
La normativa catalana en matèria de residus ha creat al llarg del temps diferents 
registres en funció de les activitats econòmiques en aquesta matèria, els quals es 
troben adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya. La regulació d’aquests registres 
ha quedat en bona part obsoleta i s’ha d’adequar al marc legal vigent actualment. 
 
Els registres actualment existents són els següents: 
El Registre general de gestors de residus de Catalunya, regulat pel Decret 115/1994, 
de 6 d’abril, dictat en desplegament de l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. Aquesta Llei va ser derogada pel Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que  
regula el registre citat a l’article 25. 
 
El Registre general de productors de residus industrials, creat i regulat pel Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 
El Registre de transportistes de residus, creat i regulat també pel Decret 93/1999, de 6 
d’abril. 
 
El Registre de transportistes de residus inerts de la construcció i la demolició de 
Catalunya, creat i regulat pel Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la 
disposició controlada dels residus de la construcció. 
 
Ateses les previsions de la Llei 22/2011, de 28 d’abril, a nivell autonòmic, es va 
modificar el Text refós de la Llei reguladora de residus, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol. Mitjançant la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de 
l’activitat econòmica i la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, es van modificar els apartats 1 i 4 de 



l’article 24. L’article 24.1 estableix l’obligació de presentar la comunicació prèvia per a 
les instal·lacions o activitats exemptes de l’obligació d’obtenir llicència; per a les que 
recullin residus sense instal·lació associada; per a les que transportin residus de 
manera professional amb mètodes professionals, i per als negociants i agents de 
residus. L’article 24.4 regula la comunicació a presentar per les persones físiques o 
jurídiques amb domicili social a Catalunya que duen a terme operacions de recollida i 
transport de residus, i la seva inscripció d’ofici en el registre general de transportistes 
de residus de Catalunya. 
 
És per això que, dins de la normativa general sobre residus i en el marc de 
l’harmonització de la normativa catalana amb la legislació bàsica estatal, resulta  
necessari, d’una banda, desplegar les previsions legals sobre les comunicacions 
prèvies previstes a l’article 24 del Text refós de la Llei de residus i, d’una altra, 
actualitzar la regulació dels registres existents per adequar-los al marc legal vigent. 
Així, en coherència amb la finalitat per la qual foren creats els registres de l’Agència de 
Residus de Catalunya, caldria regular un registre d’agents i negociants de Catalunya 
on aquests puguin inscriure la seva activitat. Ara bé, atesa la dispersió normativa 
existent en relació amb els registres vigents i atès que l’article 25 del Text refós de la 
Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
preveu un Registre general de gestors de residus de Catalunya que permet incloure-hi 
les inscripcions de les autoritzacions i comunicacions de tots els gestors de residus, 
entre els quals hi són els transportistes i els agents i negociants de residus, es veu la 
conveniència d’inscriure les comunicacions prèvies a l’inici de l’activitat dels agents i 
negociants dintre del Registre general de gestors de residus de Catalunya, per tal 
d’assolir l’objectiu comú de simplificació administrativa. 
 
Per aquest motiu, i en la mateixa línia que la prevista en la legislació bàsica, que 
preveu un únic registre estatal per a les persones productores i gestores de residus, es 
veu la conveniència de procedir a la unificació dels registres adscrits a l’Agència de 
Residus de Catalunya atesa la diversitat de normes en què aquests es troben regulats 
i procedir a la seva adequació d’acord amb les necessitats actuals, amb l’objectiu 
d'assolir els mateixos objectius d'una manera més eficient i minimitzar el cost 
administratiu de les normes, per tal de reduir càrregues i agilitzar la gestió 
administrativa d’acord amb els principis d'eficàcia i eficiència que les normes imposen 
a l'activitat de l'Administració pública, i facilitar als agents econòmics l’exercici de les 
activitats de producció o de gestió de residus, dintre de les quals s’inclouen les 
activitats de transportistes i d’agent i negociant de residus. 
 
Així mateix, per donar compliment a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, és necessari 
disposar d’un registre on s’inscriguin les persones productors de residus que estan 
obligades a fer la comunicació prèvia que preveu l’article 29 de la Llei. Atès que les 
persones productores de residus no s’inclouen en el concepte de persones gestores 
de residus, cal establir un registre diferent del Registre general de persones gestores 
de residus de Catalunya, que preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. Aquest registre és el Registre general de persones productores de 
residus de Catalunya, que es regula en aquest Decret, i amb el qual es dóna 
compliment a l’exigència que deriva de la Llei estatal. 
 
El present Decret, que es configura com una clara manifestació dels criteris de 
simplificació i racionalització que actualment regeixen l’activitat administrativa, regula 
el funcionament dels registres de l’Agència de Residus de Catalunya i, en concret, del 
Registre general de persones productores de residus de Catalunya i del Registre 
general de persones gestores de residus de Catalunya, el qual es troba dividit en les 
seccions de gestors, transportistes i agents i negociants de residus, i preveu la 
inscripció en els respectius registres així com les ulteriors modificacions i baixes. 



A l’efecte, el Decret crea un fitxer de dades de caràcter personal, que ha de contenir 
les dades personals de les persones productores de residus de Catalunya així com el 
de les persones gestores de residus de Catalunya, incloses les activitats de transport, 
d’agent i negociant de residus, a l’empara i d’acord amb les previsions establertes a 
l’article 20.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i a l’art. 54.1 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’incorpora com a annex del 
Decret amb la denominació de Fitxer d’inscripció en el Registre general de persones 
productores de residus de Catalunya i en el Registre general de persones gestores de 
residus de Catalunya. 
 
Per tot això, amb l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; amb 
l’informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya i amb el dictamen del Consell 
de Treball Econòmic i Social de Catalunya; 
 
A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, vist/d’acord amb el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern, 
 
Decreto: 
 
Capítol I 
Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte 
Aquest Decret té per objecte regular: 
a) La comunicació prèvia prevista a l’article 24.1.a del Text refós de la Llei reguladora 
dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i la prevista a l’article 
29 de la Llei 22/2011, de 28 d’abril, de residus i sòls contaminats. 
b) El Registre general de persones productores de residus de Catalunya i el Registre 
general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
Article 2 
Naturalesa dels registres  
Els registres regulats en aquest Decret són públics. Qualsevol persona física o jurídica 
pot conèixer el contingut de les inscripcions practicades, amb les restriccions 
establertes per la normativa relativa a la protecció de dades personals. 
 
Article 3 
Efectes de la inscripció als registres 
3.1 La inscripció en els registres dóna fe i publicitat de la inscripció davant de tercers. 
3.2 L’Agència de Residus de Catalunya ha de remetre la informació continguda als  
registres previstos en aquest Decret al Registre de producció i gestió de residus, de 
caràcter compartit i únic en el territori estatal, d’acord amb l’article 39.1 de la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 
Capítol II 
Comunicacions prèvies 
 
Article 4 
Comunicació prèvia a l’inici de l’activitat de producció, de transport i d’agent o 
negociant de residus  



4.1 Les persones que desenvolupin alguna de les activitats que s’indiquen a 
continuació han de presentar una comunicació prèvia a l’inici de l’activitat davant de 
l’Agència de Residus de Catalunya: 
a) Les activitats que produeixin residus perillosos. 
b) Les activitats que produeixin més de 1000t/any de residus no perillosos. 
c) Les activitats de transport de residus de manera professional amb mètodes 
professionals. 
d) Les activitats de recollida de residus sense una instal·lació associada. 
e) Les persones agents o negociants de residus. 
f) Les activitats d’eliminació de residus propis no perillosos en el lloc de producció i de 
valorització de residus no perillosos, quan estiguin exemptes d’autorització. 
Així mateix, les persones indicades han de comunicar a l’Agència de Residus de 
Catalunya la modificació o la baixa total o parcial de l’activitat. 
4.2 Les empreses que hagin obtingut autorització per al tractament de residus i que 
com a conseqüència de la seva activitat produeixin residus resten exemptes de 
presentar la comunicació prèvia regulada per l’apartat anterior. No obstant això, tenen 
la consideració de persones productores de residus als altres efectes regulats en 
aquest Decret. 
Així mateix, resten exemptes de presentar la comunicació prèvia esmentada les 
activitats de producció de residus sotmeses a la intervenció administrativa ambiental 
d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. 
4.3 Els vehicles que realitzin l’activitat de transport de residus han de disposar en tot 
moment de la documentació que acrediti la comunicació de l’activitat de transport en 
els termes establerts per aquest Decret. 
 
Article 5 
Formalització de la comunicació prèvia 
5.1 La formalització de la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat, així com la seva 
modificació o baixa, es pot efectuar per mitjans telemàtics a través del portal d’accés i 
de tramitació de la Generalitat de Catalunya adreçat a les empreses 
(www.gencat.cat/canalempresa) o a través dels processos electrònics que 
reglamentàriament es determinin, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans 
establerts a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
5.2 La persona comunicant garanteix que les dades recollides a la comunicació prèvia 
són veraces i assumeix la responsabilitat de comunicar-ne qualsevol modificació. 
5.3 La comunicació prèvia a l’inici de l’activitat correctament efectuada comporta la 
seva inscripció en el Registre general de persones productores de residus de 
Catalunya o en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, 
segons escaigui, i l’assignació d’un codi, i disposa de validesa a tot el territori estatal. 
 
Capítol III 
Registre general de persones productores de residus de Catalunya 
 
Article 6 
Objecte 
6.1 El Registre general de persones productores de residus de Catalunya recull les 
dades d’identificació de les persones físiques o jurídiques productores de residus de 
Catalunya. 
6.2 Són objecte d’inscripció en el Registre les persones productores de residus 
perillosos i les persones productores de residus no perillosos que superin les 1000 
t/any. 
 
 



Article 7 
Inscripció 
7.1 En el cas d’activitats de producció dels residus previstos a l’article 6.2 que no 
resten sotmeses a la intervenció administrativa ambiental d’acord amb la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la inscripció en el 
Registre es fa un cop rebuda la comunicació prèvia establerta a l’article 4.1. 
7.2 En el cas d’activitats de producció de residus que resten sotmeses a la intervenció 
administrativa ambiental, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, la inscripció en el Registre es realitza 
quan l’Agència de Residus de Catalunya té coneixement de l’atorgament de 
l’autorització ambiental o la llicència ambiental o un cop s’ha realitzat la comunicació a 
l’ens local corresponent, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, o bé un cop 
s’hagi realitzat la declaració responsable exigida a les activitats subjectes a la Directiva 
2010/75/UE, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials i l’òrgan competent 
hagi emès informe amb relació a la visita d’inspecció.  
7.3 Les administracions competents, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, un cop atorgada l’autorització 
ambiental o la llicència ambiental o rebuda la comunicació corresponent d’una activitat 
que comporta la producció dels residus previstos a l’article 6.2, ho han de comunicar a 
l’Agència de Residus de Catalunya als efectes que es realitzi la inscripció en el 
Registre general de persones productores de residus de Catalunya. 
7.4 En el supòsit d’activitats en les quals la persona titular de l’autorització ambiental o 
la llicència ambiental i la persona explotadora de l’establiment siguin diferents, la 
inscripció recau en la persona titular de la l’autorització ambiental o la llicència 
ambiental, sense perjudici de l’obligació de la persona explotadora de donar 
compliment a les obligacions documentals que li siguin exigides quant a productora de 
residus. 
7.5 La inscripció és independent per a cada centre productor, que ha de ser identificat 
amb un codi. 
7.6 La inscripció ha de contenir les dades següents: 
a) Nom o raó social de la persona física o jurídica. 
b) NIF/NIE, segons procedeixi. 
c) Dades del o de la representant, si escau. 
d) Dades d’identificació del centre productor, inclòs el CCAE. 
e) Nom i NIF/NIE de la persona responsable dels residus. 
f) Quantitat estimada de residus que es preveu produir anualment. 
g) Residus produïts en cada procés caracteritzats, d’acord amb la normativa vigent i 
identificats segons la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000. 
h) Les condicions d’emmagatzematge en el lloc de producció. 
i) Les operacions de tractament previstes per als residus. 
j) Nom de l’empresa explotadora, si escau. 
 
Article 8 
Modificació de dades de la inscripció 
8.1 El canvi de titularitat de les activitats de producció de residus, el cessament total o 
parcial de l’activitat i qualsevol modificació de les dades inscrites en el Registre s’han 
de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya. 
8.2 Les administracions competents, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, que tinguin coneixement de qualsevol 
canvi, ampliació i cessament de l’activitat així com qualsevol variació de les dades que 
es recullen al Registre, han de comunicar el canvi corresponent a l’Agència de Residus 
de Catalunya.  
8.3 L’Agència de Residus de Catalunya, un cop rebudes les comunicacions indicades, 
procedeix a la modificació de la inscripció corresponent. 
 



Article 9 
Baixa en el Registre 
Són causes de baixa en el Registre les següents: 
a) El cessament de l’exercici de l’activitat. 
b) L’incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat 
previstos en aquest Decret o en altres disposicions específiques en matèria de residus. 
c) La caducitat de l’autorització o de la llicència ambiental. 
d) La suspensió total o parcial de l’activitat. 
 
Capítol IV 
Registre general de persones gestores de residus de Catalunya 
 
Secció 1 
Previsions generals 
 
Article 10 
Objecte del Registre 
El Registre general de persones gestores de residus de Catalunya recull les dades 
d’identificació de les persones físiques o jurídiques gestores de residus a Catalunya. 
 
Article 11 
Estructura del Registre 
El Registre general de persones gestores de residus de Catalunya s’estructura en les  
seccions següents: 
a) Secció de gestors o gestores de residus 
S’hi inscriuen les persones que realitzen activitats de gestió de residus consistents en 
l’emmagatzematge, la recollida i transferència, la valorització i la disposició del rebuig. 
b) Secció de transportistes de residus 
S’hi inscriuen les persones titulars d’activitats de transport de residus amb caràcter 
professional que tinguin la seu social a Catalunya i que hagin presentat una 
comunicació prèvia a l’inici de la seva activitat davant de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
c) Secció d’agents o negociants de residus 
S’hi inscriuen les persones amb domicili o seu social a Catalunya que desenvolupen 
l’activitat d’agents o negociants de residus i que hagin presentat una comunicació 
prèvia a l’inici de la seva activitat davant de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Secció 2 
Secció de gestors o gestores de residus 
 
Article 12 
Procediment d’inscripció 
12.1 La inscripció en la Secció de gestors o gestores de residus del Registre general 
de persones gestores de residus de Catalunya es realitza quan l’Agència de Residus 
de Catalunya té coneixement de l’atorgament de l’autorització, la llicència o la 
comunicació preceptiva efectuada davant de l’òrgan ambiental competent, o a través 
de la persona interessada, sempre i quan es disposi de les dades que s’indiquen a 
l’apartat 3. 
12.2 Les administracions competents d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, un cop atorgada l’autorització 
ambiental o la llicència ambiental, o rebuda la comunicació corresponent, d’una 
activitat de gestió de residus de l’article 11, ho han de posar en coneixement de 
l’Agència de Residus de Catalunya als efectes que es realitzi la inscripció en el 
Registre general de persones gestores de residus de Catalunya. 



12.3 Per tal de realitzar la inscripció, l’Agència de Residus de Catalunya ha de 
disposar de les dades següents: 
a) Nom o raó social de l’empresa, i adreça de l’establiment on es realitza l’activitat, si 
escau. 
b) NIF/NIE, segons procedeixi, de la persona física o jurídica gestora. 
c) Nom i NIF/NIE de la persona responsable dels residus. 
d) Que es disposa de llicència o autorització i, en el cas d’activitats subjectes a la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’ha 
realitzat la comunicació corresponent del control ambiental inicial favorable o, si escau, 
quan l’òrgan competent hagi informat favorablement amb relació a la inspecció 
ambiental, i que s’ha donat compliment a les condicions imposades per la llicència o 
autorització per a l’exercici de l’activitat. 
e) Document acreditatiu del dipòsit de la fiança, en la quantia que disposi la llicència o 
l’autorització, per complir les obligacions adquirides amb relació al desenvolupament 
de l’activitat i per pagar les sancions. 
f) Si escau, pòlissa de l’assegurança subscrita per respondre dels danys i perjudicis 
ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats. 
g) Nom de l’empresa explotadora, si escau. 
12.4 La inscripció al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya 
comporta l’atorgament d’un número de codi, sens perjudici d’allò establert per a les 
activitats subjectes a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, sobre les emissions 
industrials. 
12.5 La inscripció s’ha de realitzar de forma individualitzada per a cada establiment. 
12.6 En el supòsit d’activitats en les quals la persona titular de l‘autorització ambiental 
o la llicència ambiental i la persona explotadora de l’establiment siguin diferents, la 
inscripció recau en la persona titular de la l’autorització ambiental o la llicència 
ambiental, sense perjudici de l’obligació de la persona explotadora de donar 
compliment a les obligacions documentals que li siguin quant a gestora de residus. 
12.7 Per a les activitats en les quals es preveu el funcionament en proves, la inscripció  
al Registre s’ha de realitzar quan s’hagi aportat el control inicial de l’activitat d’acord 
amb l’article 70 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats i s’hagi donat compliment als requisits per a la inscripció previstos per 
aquest Decret. 
 
Article 13 
Contingut de la inscripció 
En la inscripció han de constar les següents dades: 
a) Identificació de la persona titular de l’activitat i de la persona explotadora en el cas 
que no coincideixin:  
a.1) Nom o raó social de la persona física o jurídica inscrita i de la persona  
explotadora del servei, si escau. 
a.2) NIF/NIE de la persona física o jurídica gestora. 
a.3) Adreça física de l’establiment on es realitza l’activitat, si escau. 
b) Codis LER dels residus a gestionar. 
c) Operacions de tractament autoritzades. 
d) Capacitat màxima de tractament de l’activitat per a cada línia de gestió, si escau. 
e) Nom i NIF de la persona responsable dels residus. 
f) Data de l’autorització o llicència i de les modificacions corresponents. 
g) Codi de gestor atorgat. 
h) Data del control inicial favorable, si escau. 
i) Modalitat i quantia de la fiança. 
j) Companyia asseguradora, número i quantia de la pòlissa de l’assegurança. 
 
 
 



 
Article 14 
Modificació de dades de la inscripció 
14.1 El canvi de titularitat de les activitats previstes a l’article 11.a), el cessament total 
o parcial de l’activitat i qualsevol modificació de les dades de la inscripció al Registre  
han de ser comunicades a l’Agència de Residus de Catalunya. 
14.2 Les administracions competents, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, que tinguin coneixement de qualsevol 
canvi, ampliació i cessament de l’activitat així com qualsevol variació de les dades que 
es recullen al Registre, han de comunicar el canvi corresponent a l’Agència de Residus 
de Catalunya.  
 
Article 15 
Baixa en el Registre 
Són causes de baixa en el Registre les següents: 
a) El cessament de l’exercici de l’activitat. 
b) La inhabilitació professional per a la gestió de residus. 
c) L’incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat 
previstos en aquest Decret o en altres disposicions específiques en matèria de residus. 
d) La caducitat de l’autorització o de la llicència. 
e) La suspensió total o parcial de l’activitat. 
 
Secció 3 
Secció de transportistes de residus 
 
Article 16 
Inscripció 
L’Agència de Residus de Catalunya inscriu d’ofici en la Secció de transportistes de 
residus del Registre general de gestors de residus de Catalunya els i les transportistes 
de residus que presentin la comunicació prèvia prevista a l’article 4. 
 
Article 17 
Contingut de la inscripció 
En el Registre han de constar les següents dades: 
a) Identificació de la persona titular de l’activitat: 
a.1) Nom o raó social de la persona física o jurídica inscrita. 
a.2) NIF/NIE de la persona física o jurídica inscrita. 
a.3) CNAE. 
b) Codis LER dels residus a transportar. 
c) Relació de vehicles mitjançant els quals es duu a terme l’activitat. 
d) Codi de transportista atorgat. 
e) Modalitat i quantia de la fiança, en el cas de transport de residus perillosos. 
f) Companyia asseguradora, número i quantia de la pòlissa de l’assegurança, en el cas 
de transport de residus perillosos. 
g) Persona de contacte. 
 
Article 18 
Modificació de dades de la inscripció 
18.1 El canvi de titularitat de les activitats de transport de residus i qualsevol 
modificació de les dades de la inscripció al Registre s’han de comunicar a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
18.2 La comunicació de la modificació de les dades comporta la modificació de la 
inscripció al Registre. 
 
 



 
Article 19 
Baixa en el Registre 
Són causes de baixa en el Registre les següents: 
a) La suspensió temporal o definitiva de l’activitat acordada per resolució ferma. 
b) La comunicació del cessament de l’exercici de l’activitat que va determinar la 
inscripció en el Registre. 
c) La inhabilitació professional com a transportista de residus. 
d) L’incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat 
previstos en aquest Decret, o en altres disposicions específiques en matèria de 
residus. 
 
Secció 4 
Secció d’agents o negociants de residus 
 
Article 20 
Inscripció 
L’Agència de Residus de Catalunya inscriu d’ofici en la Secció d’agents i negociants de 
residus del Registre general de gestors de residus de Catalunya els i les agents o 
negociants de residus que presentin la comunicació prèvia prevista a l’article 4. 
 
Article 21 
Contingut de la inscripció 
En el Registre han de constar, com a mínim, les següents dades: 
a) Nom o raó social de la persona física o jurídica. 
b) NIF/NIE, segons procedeixi. 
c) Dades del representant, si escau. 
d) Adreça complerta o domicili social. 
e) Tipus de residus identificats segons l’annex 2 de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i 
la llista europea de residus. 
f) Descripció de les activitats que es realitzen. 
g) Modalitat i quantia de la fiança, en el cas de gestió de residus perillosos. 
i) Persona de contacte. 
 
Article 22 
Modificació de dades de la inscripció 
22.1 La baixa de l’activitat d’agent o negociant o qualsevol modificació de les dades de 
la inscripció al Registre s’han de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya. 
22.2 La comunicació de la modificació de les dades comporta la modificació de la 
inscripció al Registre. 
 
Article 23 
Baixa en el Registre 
Són causes de baixa en el Registre les següents: 
a) La suspensió temporal o definitiva de l’activitat acordada per resolució ferma. 
b) La comunicació del cessament de l’exercici de l’activitat que va determinar la 
inscripció en el Registre. 
c) L’incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat 
previstos en aquest Decret o en altres disposicions específiques en matèria de residus. 
 
 
 
 
 



 
Disposicions addicionals 
 
Primera 
Creació d’un fitxer de dades de caràcter personal 
Es crea el Fitxer d’inscripció en el Registre general de persones productores de 
residus de Catalunya i en el Registre general de persones gestores de residus de 
Catalunya, amb el contingut previst a l’annex. 
 
Segona 
Model normalitzat de comunicació prèvia 
1. El director o directora de l’Agència de Residus de Catalunya ha d’aprovar mitjançant 
Resolució el model normalitzat de comunicació prèvia de les activitats previstes a 
l’article 4. 
 
2. Aquest model es fa públic mitjançant la web de l’Agència de Residus de Catalunya: 
http://www.arc.cat. 
 
Tercera 
Equivalència de referències 
Qualsevol referència al Registre de productors de residus industrials de Catalunya, al 
Registre general de gestors de residus industrials de Catalunya o al Registre de 
transportistes de residus de Catalunya, que es trobi en algun precepte de la normativa 
vigent en matèria de residus, s’ha d’entendre realitzada al Registre general de 
persones productores de residus de Catalunya o al Registre general de persones 
gestores de residus de Catalunya, segons escaigui. 
 
Disposició transitòria 
Incorporació d’inscripcions 
1. Les inscripcions que consten en el Registre de productors de residus industrials 
s’incorporen al Registre general de persones productores de residus de Catalunya. 
2. Les inscripcions que consten en el Registre general de gestors de residus de 
Catalunya s’incorporen al Registre general de persones gestores de residus de 
Catalunya. 
3. Les inscripcions que consten en el Registre de transportistes de residus industrials 
de Catalunya i en el Registre de transportistes de residus inerts de construcció i 
demolició de Catalunya s’incorporen al Registre general de persones gestores de 
residus de Catalunya. 
4. En el cas que les inscripcions disposades en els apartats anteriors no continguin 
totes les dades previstes en aquest Decret, l’Agència de Residus de Catalunya ha de 
requerir la seva complementació. 
 
Disposició derogatòria única 
Resten derogades les disposicions següents: 
a) Els articles 4, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus. 
b) El Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de 
residus de Catalunya. 
c) Els articles 17 i 18 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 
 

http://www.arc.cat/�


 
 
Així mateix, queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que 
s’oposin a allò establert en el present Decret. 
 
Disposició final única 
Entrada en vigor 
Aquest Decret entra en vigor a l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
Santi Vila i Vicente 
Conseller de Territori i Sostenibilitat 
  



Annex 
Fitxer d’inscripció en el Registre general de persones productores de residus de 
Catalunya i en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya 
 
a) Finalitat del fitxer: registre de les activitats de les persones productores i gestores de 
residus de Catalunya, incloses els transportistes i agents i negociants de residus, per 
tal de permetre’n la identificació per part de l’Administració. 
 
b) Usos previstos: Els usos previstos són l’exercici i el control, per part de les autoritats 
competents, de les activitats en compliment de la normativa vigent. 
 
c) Persones i col·lectius interessats o obligats a subministrar dades: persones físiques 
i representants de persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat de 
producció de residus o de gestió de residus, incloent l’activitat de transportista o 
d’agent o negociant. 
 
En el cas de les persones gestores de residus, s’inclou aquelles que desenvolupen 
activitats com a persones transportistes de residus i persones agents i negociants de 
residus que han realitzat la comunicació prèvia a l’inici de la seva activitat davant de 
l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2011, de 28 
de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 
d) Procediment de recollida de dades de caràcter personal: mitjançant model 
normalitzat, aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya, en suport paper o 
electrònic. 
 
e) Procedència de les dades de caràcter personal: de la persona física i del 
representant de les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat de 
producció de residus o de gestió de residus, incloent l’activitat de transportista o 
d’agent o negociant, d’acord amb els articles 5.1 i 5.2 de la LOPD 
 
En el cas que la inscripció no es realitzi directament per l’afectat i, per tant, les dades 
s’incorporin directament des d’altres bases de dades, com ara les d’administracions on 
s’ha sol·licitat les llicències o les autoritzacions ambientals, caldrà informar les 
persones afectades d’acord amb el que estableix l’art. 5.4 de la LOPD. 
 
f) Estructura bàsica del fitxer: fitxer parcialment automatitzat. 
 
g) Descripció del tipus de dades de caràcter personal incloses: S’inclouen les dades 
identificatives de les persones físiques i representants de persones físiques o 
jurídiques que realitzin una activitat de producció de residus o de gestió de residus, 
incloent l’activitat de transportista o d’agent o negociant com també les dades 
economicofinanceres i d’assegurances. 
 
Dades identificatives: S’inclouen les de caràcter identificatiu de la persona que realitza 
la comunicació (nom i cognoms o raó social, sexe, NIF/NIE; nom i cognoms, si escau, 
del o de la representat legal de l’empresa; adreça postal i electrònica; telèfon i fax; i 
dades de la persona de contacte). 
 
Dades relatives a l’activitat: S’inclouen les dades relatives al codi de productor o gestor 
de residus, incloent al transportista o agent i negociant de residus, segons escaigui; 
codis LER dels residus a gestionar o transportar; operacions de tractament 
autoritzades; capacitat màxima de tractament de l’activitat per cada línia de gestió; 
relació de vehicles mitjançant els quals es duu a terme l’activitat; data de l’autorització 
o llicència i de les modificacions corresponent; data del control inicial favorable; 



 
Dades econòmiques i d’assegurances: S’inclouen les dades relatives a la modalitat i 
quantia de la fiança dipositada, si escau; pòlissa de l’assegurança subscrita per 
respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els 
espais degradats, amb la indicació del nom de la companyia asseguradora, número i 
quantia de la pòlissa de l’assegurança. 
 
Així doncs, es tractaran tant dades relatives als vehicles mitjançant els quals es duu a 
terme l’activitat, la data de l’autorització, les dades relatives a assegurances, com 
també altres dades relatives a l’activitat 
 
h) Cessions de dades de caràcter personal: al Ministeri d'Agricultura, Alimentació, i 
Medi Ambient, d’acord amb l’art. 39.1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats, i als ens locals afectats, d’acord amb l’article 25.2 del Text refós de 
la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 
 
i) Transferència de dades a tercers països: no es fan transferències. 
 
j) Òrgan administratiu responsable del fitxer: Agència de Residus de Catalunya. 
 
k) Servei o unitat davant de la qual es pot exercir el drets d’accés, oposició, 
rectificació, i cancel·lació: Agència de Residus de Catalunya, Dr. Roux 80, 08017 
Barcelona, www.arc.cat. 
 
l) Mesures de seguretat amb indicació del nivell exigible: nivell bàsic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
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