
APLICACIÓ DEL RD 180/2015 A LA 
GESTIÓ DE RESIDUS A CATALUNYA

Residus RAEE

12	de	juny	de	2017



Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 

Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat 
de residus a l’interior del territori de l’Estat.

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells 
elèctrics i electrònics.

NORMATIVA D’APLICACIÓ 



El Reial Decret 180/2015 pel qual  es regula el trasllat de residus a
l’ interior del territori de l’ Estat estableix que:

“Les comunitats autònomes establiran un règim adequat de vigilància i 
control dels moviments de residus efectuats exclusivament dins del 
seu territori abans d’1 any (7/05/2016)” 

A Catalunya existeix un règim de control establert pel Decret 93/1999, 
que no inclou algunes de les exigències que imposa el Reial Decret 
180/2015, però que l’ARC tindrà en consideració en la modificació del 
Decret 93/1999 de procediment de gestió.



Actualment, per harmonitzar les dues normatives, la documentació exigida a 
Catalunya és:

• Contracte de tractament

• Document previ: FA/NP

• Fulls d’acompanyament de transport: FS/FI/DI

• Justificant o albarà (Art. 23.1 i 23.2 RD 110/2015)

Documentació exigida a Catalunya 



“Acord entre l’operador (*) i el destinatari del trasllat que estableix com a mínim: 
• les especificacions dels residus, 
• les condicions del trasllat i 
• les obligacions de les parts quan es presenten incidències”.

El contracte es formalitzarà previ a l’inici de qualsevol trasllat i ha de contenir els 
aspectes esmentats a l’article 5 del RD.

- No existeix un format oficial
- No és necessari presentar-ho a l’ARC
- Ha d’estar a disposició de les administracions a efectes de vigilància i control.

(*) Operador: la	persona	 física	 o	jurídica	 que	pretén	 traslladar	 o	fer	traslladar	 residus	 per	ser	tractats,	i	en	qui	
recau	l’obligació	 de	 notificar	 el	trasllat.	L’operador	 és	 alguna	de	les	persones	 físiques	 o	jurídiques	 següents:	
productor,	 gestor,	 agent,	negociant	 o	posseïdor.

Contracte de tractament



Contingut del contracte de tractament (Art 5 RD 180/2015):
a) Quantitat de residus estimada que es volen traslladar
b) Identificació dels residus mitjançant el codi LER
c) Periodicitat estimada dels trasllats
d) Qualsevol informació que sigui rellevant pel tractament adequat dels 

residus
e) Tractament al que seran sotmesos els residus, d’acord amb els 

annexes I i II de la Llei 22/2011 
f) Obligacions de les parts en relació amb la possibilitat de rebuig dels 

residus per part del destinatari (*)

Contracte de tractament

(*) El RD180/2015 preveu dos supòsits possibles:
• la devolució del residu al lloc d’origen acompanyat del mateix DI,
• l’emmagatzematge del residu de manera temporal abans de ser enviat a una alt ra instal·lació

de tractament, acompanyat d’un nou DI. Aquest últim cas obliga a efectuar una nova
notificació de trasllat quan els residus no es tornin al seu lloc d’origen sinó que es traslladin a
una altra planta, ja sigui a la comunitat autònoma de destinació o a una altra de diferent.

Es recomana escollir un dels dos supòsits.



FA si el D 93/99 ho requereix. Aquesta FA s’entén també com a NP (*)
Activitats de serveis i comerços exempts de FA

NP si el D 93/99 no requereix FA però el RD 180 requereix NP, 
concretament:  
- activitats que generen residus perillosos, 
- residus destinats a eliminació, 
- residus domèstics barrejats destinats a valorització (LER 200301) 
- residus destinats a R1 (valorització) en instal·lacions d’ incineració.

Fitxa Acceptació (FA) / Notificació prèvia (NP)

Document previ 

(*) Contingut d’acord amb Annex II del RD180/2015:
• Informació de l’operador (dades operador)
• Informació de l’origen (dades productor)
• Informació del destí (dades del gestor)
• Informació del residu (CER i quantitats)



Notificació prèvia (NP)

Document previ 

Les NP no estan subjectes a 
validació i per tant no tenen taxa

La FA i la NP tenen una vigència 
màxima de 3 anys (les fitxes 
tramitades amb anterioritat a l’entrada 
en vigor del RD 180/2015 continuen 
vigents fins la seva caducitat).



Full de Seguiment, FS
Full de Seguiment Itinerant, FI
Document d’Identificació, DI

• Es requereix FS/FI si el D 93/99 ho estableix. En aquests supòsits  s’entén 
que supleix al DI.

• Ha de tramitar-se un DI (*) en el cas que el residu estigui subjecte a NP i no 
hagin de tramitar un FS/FI segons el Decret 93/1999. 

• Es tramitarà DI o un albarà privat amb el contingut de l’annex I del RD 
180/2015 en el cas de residus no perillosos destinats a valorització.

Fulls d’acompanyament de transport 

(*) Contingut d’acord amb Annex I del RD180/2015:
• Informació de l’operador (dades d’identificació)
• Informació de l’origen (dades d’identificació)
• Informació del transportista (dades d'identificació)
• Informació dels residus (LER i quantitats)
• Informació del destí (dades d'identificació)
• Indicació de l’acceptació o no del residu



Tramitació telemàtica de la documentació

La documentació de control s’ha de tramitar en format telemàtic a través 
dels documents normalitzats disponibles a la nostra plataforma, l’SDR 
(Sistema Documental de Residus).



Tramitació telemàtica de la documentació

Clicant a la icona Residus trobem dos apartats de tramitació de documentació, 
el de les FA/NP i el de FS/DI/JRR.



Tramitació telemàtica de la documentació

Dins de cada apartat podeu tramitar nova documentació i editar la documentació 
ja tramitada.



Justificant o albarà (Art. 23.1 i 23.2 RD 110/2015)

El justificant o albarà d’acord amb l’article 23.1 i 23.2 RD 110/2015 no és un 
document de trasllat, és un document de gestió de RAEE.
Qui l’emet? El distribuidor, que entregarà una còpia a l’usuari.
Quan? En el moment de la compra d’un nou AEE.
Contingut d’acord amb Art. 23.1 i 23.2 RD 110/2015:
• data d’entrega
• tipus d’aparell lliurat
• la marca
• el número de sèrie si és possible
• informació subministrada per l’usuari sobre la seva possible destinació a 

la preparació per a la reutilització o el reciclatge.
No existeix un model normalitzat ni es pot tramitar a través del SDR

Documentació de gestió de RAEE



Residus RAEE
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