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Esquema de bones pràctiques

per a la gestió de residus

Bones Pràctiques per a la
gestió de residus al taller
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Respectar el principi de jerarquia
de tractament dels residus

Fer una gestió rigorosa de TOTS els residus

Mantenir els residus segregats
des de que es generen

Etiquetar-los degudament segons la
normativa i els requisits de seguretat

Elaborar la documentació
per al gestor i per al transportista

Optar per productes reutilitzables

Informar al client del taller sobre
la gestió dels residus

Fer un seguiment periòdic de
la gestió de residus
Gremi de Tallers
de Reparació
d’Automòbils de
Barcelona

Propostes de minimització en la generació

93 451 66 67

Complir els requisits normatius
d’informació a les Autoritats ambientals
mitjançant la Llicència ambiental o la
Comunicació
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Respectar el Principi de
jerarquia de tractament de
residus
1. Prevenció
evitar la producció de residus

2. Valorització material
reciclatge, reutilització, regeneració

3. Valorització energètica
utilització controlada com a combustible

4. Eliminació
disposició controlada

Prevenció

Valorització material

Optar en la mesura que la tècnica i el
mercat ho permetin, per productes o per
sistemes de treball més sostenibles, com
per exemple:
➢ Que incorporin menys productes tòxics i
perillosos
➢ Que substitueixin els dissolvents per
l’aigua
➢ Que es puguin reutilitzar tècnicament
➢ Que presentin la màxima homogeneïtat
de materials
➢ Que necessitin el menor número
d’envasos
➢ Que evitin els vessaments i les
operacions de neteja
➢ Desestimar els productes d’un sol ús

RECICLATGE: recuperació de subproductes
REUTILITZACIÓ: reacondicionament per al mateix ús o
d’altre
REGENERACIÓ: recuperació d’alguna part inalterada
del producte que pot tornar a ser utilitzada en la seva
fabricació.
Per promoure aquestes opcions, cal optar per
mètodes de treball que assegurin que els residus
produïts es podran valoritzar mitjançant processos
industrials de transformació.
La normativa actual clarament afavoreix aquestes
opcions enfront de l’obtenció d’energia.
El tractament i valorització que rep un residu ha
d’estar autoritzat per les Autoritats ambientals que
correspongui. La Generalitat de Catalunya ha elaborat
per a cada codi LER de residu les vies de gestió
possibles, classificades segons les que segueixen un
procés de valorització, assenyalat com V, enfront de
les disposicions d’eliminació que són les vies T.

DRAPS TÈCNICS REUTILITZABLES
Són una bona opció de valorització
material doncs permeten valoritzar el
teixit brut mitjançant el rentat,
assecatge, empaquetatge i paletitzat del
mateix, gràcies a una depuració físicoquímica i un filtre de carboni i tractant
les aigües correctament abans de ser
abocades a clavegueram.

ELIMINACIÓ
VALORITZACIÓ
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Fer una gestió rigorosa de
tots els residus
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gestió de residus al taller
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Els residus només poden ser
tractats, recuperats, reciclats,
incinerats o eliminats per Gestors
autoritzats per l’Agència de Residus
de Catalunya - ARC. (Codi E-xxx.xx)
Per transportar els residus cal ser
transportista autoritzat per l’ARC.
(Codi T-xxxx)
És imprescindible que el taller
s’asseguri i tingui documentat per
escrit que ha lliurat cada un dels
seus residus a un Gestor autoritzat.

No s’ha de confondre gestor amb transportista.
És recomanable designar un responsable
de residus al taller

A. Vetllar per la gestió dels residus
B. Gestionar la documentació exigible
C. Fer el seguiment de l’evolució
Gremi de Tallers
de Reparació
d’Automòbils de
Barcelona

93 451 66 67
www.gremibcn.com

D.

Reportar la informació actualitzada a
l’Empresari

E. Canalitzar les propostes de millora
F. Mantenir l’equip del taller format i
informat sobre gestió de residus
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Mantenir els residus segregats i
etiquetats des de que es generen
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Els residus no es poden barrejar i s’ha d’evitar que es
contaminin entre sí. Cal utilitzar contenidors segurs i
adequats a cada residu.
Recomanacions d’ubicació i emmagatzematge dels
residus:
1. No col·locar el residu en contacte directe amb el sòl
2. Protegir de la pluja o filtracions d’aigua
3. Ubicar en llocs ben ventilats
4. Llocs accessibles (seguretat i comoditat)
5. Sempre en contenidors adients i degudament
etiquetats
6. Precaució d’incendis:
✓ Allunyar-los de tot punt d’ignició
✓ No fumar
✓ Evitar l’escalfament i el contacte amb productes
oxidants
✓ Si es produeix un incendi apagar amb escuma,
diòxid de carboni i/o pols

Etiquetar degudament cada residu segons la
normativa i els requisits de seguretat.
L’etiqueta ha d’estar present i
ser visible des del moment en
què es col·loqui el recipient al
Taller per ser usat.
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Alta i tramitació de la gestió de
residus del taller
Alta Productor de Residus
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El Taller d’automoció ha d'estar inscrit al Registre de
Productors de Residus Industrials de l'Agència de Residus
de Catalunya - ARC
Es tramita online a la web de l'ARC, mitjançant l’aplicació
SDR (Sistema Documental de Residus) amb l’accés
següent: https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
CONTRACTE DE TRACTAMENT DE RESIDUS
Aquest contracte es l’acord entre operador de trasllat
(que acostuma a ser el mateix productor) i el
destinatari del mateix (es el gestor on arriba el residu).
S’ha de formalitzar previ a l’inici de qualsevol trasllat i
ha de contenir tots els aspectes mencionats a l’article 5
del RD 180/2015.
No existeix un format oficial però s’ha de tenir a
disposició de les administracions a efectes de vigilància
i control.
NOTIFICACIÓ PRÈVIA DE TRASLLAT
Es el document que l’operador d’un trasllat de residus
ha de presentar a l’administració quan van destinats a
gestor, de la pràctica totalitat de residus del taller (una
per cada residu) excepte aquells que es fa valorització
material, notificats mitjançant el SDR i signades per
totes les bandes (gestor, productor i operador).
Aquesta comunicació, d'acord amb el llistat de residus
del Contracte de Tractament, s’ha de fer amb una
antelació mínima de 10 dies, té una validesa de 3 anys i
actualment es un tràmit sense taxa.
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Tramitació de la gestió corrent
de residus del taller
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Elaboració de la documentació
de gestió i transport
El full de seguiment itinerant 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 o posseïdors de residus, en el mateix
trajecte.
Taller és responsable de
lliurar al conductor la
informació de seguretat
del material que li
recull.

Per transportar residus perillosos el transportista també
necessita complir amb els requisits ADR.

Llibre de Registre de Residus
La normativa Estatal estableix que cada taller, com a
productor de residus, ha de disposar d’un arxiu físic o
telemàtic, que reculli per ordre cronològic al llarg de
l’any:
• Quantitat i naturalesa de cada residu produït i
gestionat
• Origen (Taller) i Destí (Reciclador)
• Data de producció / gestió (recollida al taller)
• Mètode de tractament, d’acord amb la classificació
de les vies de tractament autoritzades a Catalunya
• Mitjà de transport i freqüència de recollida, si
s’escau.
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La gestió integral dels
residus del taller

Bones Pràctiques per a la
gestió de residus al taller

2020

El servei de gestió integral de residus compren tots
els procediments del taller per tots els residus, des
de la generació fins el tractament, incloent el
subministrament dels contenidors, l’etiquetatge, la
recollida, la documentació de transport i gestió i el
lliurament per al tractament.
Tenir un prestador únic del servei integral de gestió
de residus, tal com recomana l’Ajuntament de
Barcelona i d’altres institucions i entitats, com el
Gremi de Barcelona, proporciona molts avantatges
als tallers.

✓ Facilita el compliment de la normativa,
que és complexa
✓ Fomenta la reutilització i la valorització
material
✓ Promou l’estalvi dels costos
mediambientals
✓ Transmet una imatge de qualitat al client
del taller

Gremi de Tallers
de Reparació
d’Automòbils de
Barcelona

✓ Permet repercutir justificadament al client
els costos mediambientals de la reparació
del seu vehicle.
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Informar el client del taller
sobre la gestió dels residus
Quan el vehicle circula es generen residus contaminants!
L’origen dels residus que es
materialitzen al Taller és l’ús del
vehicle que en fa l’usuari, per tant
seguint els criteris de Bones
Pràctiques, es recomana al Taller
informar a cada usuari sobre la
generació de residus i la seva gestió.

Què fa el Taller de reparació de vehicles?
1. Gestionar tots els residus d’acord amb les vies
de reciclatge autoritzades i prioritzades per les
Administracions Públiques.
2. Optar pels procediments tècnics més eficients.
3. Controlar i evitar riscos de danys i abocaments.

A Catalunya, és obligatori que la via de tractament
del residu d’oli usat sigui la valorització material
(reciclatge) i no la via energètica (combustible).

El Taller recicla tots els residus

Conscienciar el client del taller
en la sostenibilitat del vehicle
Què pot fer l’Usuari del vehicle?
1. Adoptar un estil de conducció eficient per
preservar millor el vehicle del deteriorament.
2. Respectar les recomanacions de manteniment,
així s’eviten avaries i residus.
3. Demanar al taller informació sobre la gestió de
residus de la seva reparació.
4. Optar per usar vehicles de motor que tinguin el
Distintiu Ambiental més sostenible.

Millorem junts la

sostenibilitat
del vehicle de motor
Taller, facilita el
Distintiu Ambiental
als teus clients!

