
Gestió de Residus 
Guia de Consulta

Amb la col·laboració técnica de

Tallers de mecànica, xapa i pintura  



Què és un residu



Què és un residu
Residu: Qualsevol substància o objecte del que el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció 

o l’obligació de desprendre-se’n.

No perillós Perillós

Codificació i classificació LER: codi de sis xifres amb el qual es 
classifiquen els residus, segons la Llista Europea de Residus.

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia
/publicacions/residus_industrials/guia_cataleg_CRC.pd
f

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/residus_industrials/guia_cataleg_CRC.pdf


Residus generats a mecànica

CODI LER RESIDU

150110 Envasos buits contaminats (metàl·lics o plàstics)

130205 Oli usat de motor

150102 Envasos plàstics no contaminats

150202 Absorbents contaminats

160119 Plàstics i paraxocs

160120 Vidre d’automoció

160504 Aerosols i esprais

160601 Bateries de plom

200101 Paper i cartró

200301 Residus municipals / banal

150203 Filtres d’aire

160107 Filtres d’oli

160113 Líquid de fre

160114 Anticongelant

130703 Barreja de carburants

160117 Ferralla fèrrica

160118 Ferralla no fèrrica

CODI LER RESIDU
150110 Envasos buits contaminats (metàl·lics o plàstics)

150102 Envasos plàstics no contaminats

150202 Absorbents

160119 Plàstics i paraxocs

160120 Vidre d’automoció

160504 Aerosols i esprais

160601 Bateries de plom

200101 Paper i cartró

200301 Residus municipals / Banal

080111 Llots i residus de pintura

080112 Pols de llimat

140603 Barreja de dissolvents

160603 Piles que contenen mercuri

160604 Piles alcalines

160117 Ferralla fèrrica

160118 Ferralla no fèrrica



Principi de jerarquia de 
la gestió dels residus

0,270 €

0,270 €

PREVENCIÓ: EVITAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS 

REUTILITZACIÓ - VALORITZACIÓ MATERIAL (RECICLATGE)

0,270 €VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DEL RESIDU

0 €ELIMINACIÓ



Obligacions 
d’un 

productor de 
residus



Obligacions d’un 
productor de residus

✓Estar inscrits al Registre general de productors de residus de 
Catalunya.

✓Codificar, classificar i gestionar els residus que es produeixin 
en un centre, amb un transportista i gestor autoritzat.

✓Tramitar la documentació de residus necessària (CT, NP, FA, FS, 
FI).

✓Portar al dia un registre dels residus produïts.

✓Emmagatzemar correctament els residus.



Gestió rigorosa dels 
residus

Els residus han de ser gestionats a través 
de Gestors Autoritzats per l’ARC.

Per transportar els residus, s’ha de ser 
un Transportista Autoritzat per l’ARC.

**NO S’HA DE CONFONDRE GESTOR 
AMB TRANSPORTISTA**

Tots aquells centres que generin residus, han 
de donar-se d’alta com a Productors de 

residus, al SDR de l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC).



Tramitació 
Documental



Tramitació documental 
requerida a Catalunya

Alta de Productor de Residus al SDR
(Web de l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC)).

Contracte de Tractament de Residus 
(CT)

Notificacions Prèvies de Trasllat (NPT)     
i Fitxes d’Acceptació (FA)

Fulls de Seguiment (FS) i Fulls de     
Seguiment Itinerant (FSI)

Llibre de registre anual (DAE)

Estudi Minimització Residus Perillosos 
(EMREP)



❑ Que controli la correcta gestió dels residus.

❑ Que controli la plataforma SDR (claus i doc.)

❑ Que gestioni la documentació exigida.

❑ Que disposi de la informació actualitzada.

❑ Que tingui a l’equip informat i format.

❑ Que sigui l’interlocutor amb el transportista i gestor.

És recomanable designar un Responsable de Residus dins de la empresa

Responsable de Residus



Plataforma 
electrònica -

SDR



Plataforma electrònica -
SDR https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do

https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do


Primer pas: donar-se d’alta com a productor de residus

Plataforma electrònica
(SDR)

Primer pas: donar-se d’alta com a productor de 
residus

• Codi de productor (P-XXXX)
• Codi NIMA (10 dígits numèrics)



Segon pas: accedir a la plataforma

Plataforma electrònica 
(SDR)



Tercer pas: tramitar i signar la documentació necessària

Plataforma electrònica 
(SDR)



P-xxxx.x P-xxxx.x

P-xxxx.x P-xxxx.x

P-xxxx.x P-xxxx.x

P-xxxx.x P-xxxx.x

P-xxxx.x P-xxxx.x

P-xxxx.x P-xxxx.x

P-xxxx.x P-xxxx.x

xxxx P-xxxx.x

xxxx P-xxxx.x

xxxx P-xxxx.x

xxxx P-xxxx.x

xxxx P-xxxx.x

Plataforma electrònica
(SDR)



Segregació, 
emmagatzematge i 

etiquetatge dels 
residus



Segregació dels residus 

Precaució contra incendis:

*Allunyar els residus de qualsevol punt d’ignició.
*No fumar en la zona
*Evitar l’escalfament i el contacte amb productes 
oxidants.
*Si es produeix un incendi, apagar amb espuma, 
diòxid de carboni i/o pols.

• Els residus no es poden barrejar entre sí, pel que s’han de separar per tipologia.

• Si no es segreguen correctament, augmenten els costos de gestió i disminueix el %
de material valoritzat.

• S’han d’utilitzar contenidors segurs i adequats per a cada residu.

La segregació en origen és primordial!



Correcta segregació dels 
residus segons codi LER 

ABSORBENTS CONTAMINATS - 150202

Draps contaminats

Papers contaminats

Sepiolita

Filtres de cabina

RESIDUS MUNICIPALS/BANAL - 200301

Cautxú

“Fleje”

Discos de polir

Plàstics d’embalatge

“Latiguillos” (sense la part metàl·lica)

PLÀSTICS I PARAXOCS - 160119

Peces de plàstic de cotxe

Paraxocs

Qualsevol altre plàstic

ENVASOS BUITS CONTAMINATS- 150110

Envasos de plàstic

Envasos de metall

Envasos d’altres materials

FILTRES CONTAMIINATS - 160107

Filtres d’oli

Filtres de gasoil



Emmagatzematge dels 
residus perillosos

➢ No superior a 6 mesos.

➢ No col·locar el residu en contacte directe amb el terra.

➢ Protegir de la pluja (sota cobert) o de filtracions
(paviment impermeable i cubeta de retenció).

➢ Llocs ben ventilats.

➢ Llocs accessibles (segurs i còmodes).

➢ Contenidors i envasos adequats i degudament etiquetats.



EL RESIDU HA D’ESTAR CORRECTAMENT ETIQUETAT, SEGONS NORMATIVA I REQUISITS DE SEGURETAT

L’etiqueta ha d’estar sempre present i ha de ser visible en tot moment.

• Nom del residu
• Classificació i tipificació del residu
• Nom, adreça i telèfon del productor
• Data d’emmagatzematge
• Pictograma
• Mesures de prevenció
• Codi de transportista i gestor 

Etiquetatge dels residus



Gestió Integral de residus 
al Taller

Facilita els procediments de minimització de residus al taller.

Prioritza el reciclatge material enlloc de l’eliminació.

Promou els criteris professionals en la gestió.

Es difon la sostenibilitat del taller entre el públic.


