
Llei 24/2004, del 14 de desembre, de
suplement de crèdit per finançar les des-
peses derivades de l’emissió del progra-
ma “12 punts” i de la participació
d’Andorra al Festival d’Eurovisió

Atès que no hi ha suficient dotació
pressupostària en la Llei del pressupost
per a l’exercici 2004;

Vist que el Govern, per acord del 15 de
setembre del 2004, ha aprovat un avenç
de fons per l’import de 289.287,14 euros
per dotar la partida pressupostària cor-
responent;

El Govern, en la sessió del 15 de se-
tembre del 2004, ha aprovat aquest Pro-
jecte de llei.

Article 1
S’aprova un suplement de crèdit per

un import de 289.287,14 euros, per a la
part ida pressupostàr ia 120-120-
44300-RTVA, SA-PROJ-0012-RTVA, SA (Mi-
nisteri de Presidència i Turisme).

Article 2
Aquest suplement de crèdit es finan-

çarà mit jançant la reducció de
289.287,14 euros de la partida pressu-
postària 720-720-60700-Construcció de
carreteres-PROJ-2004-000000004-Variant
de Santa Coloma 2a fase.

Article 3
Aquesta Llei entra en vigor el mateix

dia de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 14 de desembre del
2004

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Jacques Chirac Joan Enric Vives Sicília
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
25/2004, del 14 de
desembre, de residus

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 14 de desembre del 2004
ha aprovat la següent:

Llei 25/2004, del 14 de desembre, de
residus

Exposició de motius

En el decurs dels darrers vint anys s’ha
desenvolupat a escala mundial una con-
cepció moderna de la gestió dels resi-
dus. El Conveni de Basilea sobre el
control de moviments transfronterers de
residus perillosos i la seva eliminació,
adoptat el 22 de maig de 1989, va ser el
primer document global que sintetitzava
la voluntat internacional en matèria de
tractament de residus. Els elements d’un
enfocament modern i integrat dels resi-
dus es posen en relleu en els capítols 20,
21 i 22 de l’Agenda 21, adoptada el juny
de 1992 per la Conferència de les Na-
cions Unides sobre el medi ambient i el
desenvolupament.

El Govern, conscient de la necessitat
d’abordar els problemes de medi am-
bient d’una manera global i en acord
amb la resta de països europeus, ha anat
adequant-se a les línies d’actuació comu-
nes derivades del règim internacional de
gestió dels residus i dels textos comuni-
taris. En aquest sentit, es pot destacar
l’adhesió al Conveni de Basilea, que va
entrar en vigor a Andorra l’1 de novem-
bre de 1999; el Pla nacional de residus
d’Andorra, aprovat pel Govern en la
seva sessió del 10 de gener del 2001; i
aquesta Llei, que permet dotar el Princi-
pat d’Andorra d’una normativa que asse-
guri una gestió de residus ecològicament
racional, segura, transparent, amb visió
de llarg termini i capacitat d’adaptació
als reptes del futur i de les noves tecno-
logies; en definitiva, una gestió dels resi-
dus sostenible. La normativa bàsica que
fins ara regulava la gestió dels residus a
Andorra era la Llei de residus sòlids
aprovada pel Consell General el 31 de
juliol de 1985. Aquesta normativa ha
quedat clarament obsoleta. Cal ampliar-
la i modernitzar-la mitjançant una nova
Llei de residus adaptada als reptes de la

societat andorrana del segle XXI, tenint
en compte les necessitats de les genera-
cions futures, tal com ho preveu l’article
31 de la Constitució.

L’objectiu bàsic d’aquesta Llei és per-
metre al Govern de dur a terme una ges-
tió ambientalment racional dels residus
de manera que garanteixi la preservació
de la salut de les persones i la protecció
del medi ambient, i proveir el marc
jurídic necessari per a la realització dels
objectius del Pla nacional de residus.

Aquesta Llei vol incorporar una nor-
mativa de residus plenament compatible
amb la dels països veïns i en aquest sen-
tit s’ha d’entendre l’aplicació als proces-
sos d’incineració de la Directiva
2000/76/CE del Parlament Europeu i del
Consell, del 4 de desembre de 2000, rela-
tiva a la incineració de residus, i les refe-
rències a la normativa de la Unió
Europea en matèria de residus i, més
concretament, a la Directiva 94/62/CE

del Parlament Europeu i del Consell, del
20 de desembre de 1994, relativa als en-
vasos i als residus d’envasos, a la Decisió
de la Comissió 96/350/CE, del 24 de maig
de 1996, per la qual s’adapten els an-
nexos II.A i II.B de la Directiva
75/442/CEE del Consell, relativa als resi-
dus, a la Directiva 1999/31/CE del Con-
sell, del 26 d’abril de 1999, relativa a
l’abocament de residus, a la Decisió de la
Comissió 2000/532/CE, del 3 de maig de
2000, que estableix la Llista europea de
residus, a la Directiva 2002/96/CE del
Parlament Europeu i del Consell, del 27
de gener de 2003, relativa als residus d’a-
parells elèctrics i electrònics, a la Directi-
va 2003/4/CE del Parlament Europeu i
del Consell, del 28 de gener de 2003, re-
lativa a l’accés del públic a la informació
mediambiental i a la Directiva 2004/12/
CE del Parlament Europeu i del Consell,
de l’11 de febrer de 2004, per la que es
modifica la Directiva 94/62/CE relativa
als envasos i als residus d’envasos.

La Llei segueix els criteris jeràrquics
comuns europeus d’opcions per a la ges-
tió de residus, que també es van aprovar
en el Pla nacional de residus: prevenció,
reutilització, reciclatge, valorització
energètica i eliminació segura.

La Llei integra els elements rectors del
principi d’internalització de costos de la
contaminació ambiental pels agents de
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a recollir-los per mitjans rodats. No obs-
tant això, en el cas que els cadàvers es 
trobin en zones de difícil accés, poden 
ser enterrats sempre que es prenguin 
les mesures necessàries per evitar per-
judicis al medi.

4. Ultra l’establert al punt 3 anterior 
i sempre després de l’autorització del 
ministeri responsable del patrimoni 
natural i amb el vistiplau del ministeri 
responsable d’agricultura sobre la base 
del peritatge i de la possible causa de 
la mort, en el cas que els cadàvers es 
trobin en zones de difícil accés, poden 
també ser destinats a alimentar espèci-
es animals salvatges i en particular les 
d’aus necròfagues que es trobin en perill 
d’extinció o bé en programes oficials 
de protecció.

Així mateix, els cadàvers d’espècies 
caçables de la fauna salvatge que no es 
destinin a consum humà, i els d’espècies 
no caçables que no presentin signes d’al-
teracions patològiques, poden igualment 
ser destinats a l’alimentació suplemen-
tària d’espècies amenaçades, després de 
l’autorització del ministeri responsable 
del patrimoni natural.

5. En la resta de centres productors, 
els residus carnis del grup I es poden 
mantenir dins el mateix centre durant 
un període màxim de 48 hores, termini 
que es pot perllongar com a molt un 
mes si es disposa d’un magatzem amb 
equipaments de refrigeració que n’asse-
gurin el manteniment en condicions de 
congelació, a almenys -18 º C.

6. Tots els centres productors han de 
contactar amb un gestor privat de resi-
dus carnis perquè efectuï la recollida i 
el trasllat dels residus carnis al centre 
de tractament i d’eliminació.

Se n’exceptuen els casos següents, 
sempre que compleixin les condicions 
de transport que evitin el vessament del 
contingut i que garanteixin la imperme-
abilitat a l’aigua, com ara mitjançant l’ús 
de sacs estancs, condicions que ha de 
verificar el gestor autoritzat que recep-
cioni el residus i notificar-ne l’incom-
pliment als ministeris responsables del 
medi ambient i de l’agricultura:

a) Les explotacions ramaderes regis-
trades al ministeri responsable d’agri-
cultura i als comuns poden transportar 
els residus carnis fins a un gestor 

autoritzat, sense l’obligació de con-
tractar els serveis d’un gestor privat 
autoritzat de residus, a condició que 
no es transportin quantitats setmanals 
superiors a les següents:

· per a les espècies bovines i equi-
nes: 2 animals adults o 2 mares i 2 
cries o 2 cries.

· per a les espècies caprines i ovines: 
6 animals adults o 6 mares i les cries 
o 12 cries.

El productor o el posseïdor de residus 
carnis procedents de les espècies bovina 
i equina ha de lliurar la fitxa d’identifica-
ció individual de cada animal al gestor 
autoritzat.

b) El ministeri responsable del pa-
trimoni natural pot transportar els 
animals salvatges procedents de les 
activitats de recuperació de fauna fins 
a un gestor autoritzat, sense l’obliga-
ció de contractar els serveis d’un ges-
tor privat autoritzat de residus.”

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 10 de desembre del 
2014
P.D. Jordi Cinca Mateos 
inistre de Finances i Funció Pública

Decret 
de modificació del 
Reglament pel qual es 
regula la gestió dels 
residus perillosos

Exposició de motius
El 13 de juliol del 2005 el Govern va 

publicar el Reglament pel qual es regu-
la la gestió de residus perillosos, amb 
l’objectiu de garantir una gestió correcta 
dels residus perillosos, i va establir les 
normes i els mecanismes que s’havien 
de complir a fi de controlar totes les eta-
pes de la gestió dels residus perillosos, 
des de la producció fins al tractament 
final, sense perjudici d’altra normativa 
aplicable, com per exemple la legislació 
vigent en matèria de seguretat industri-
al o en matèria de prevenció de riscos 
laborals.

Aquest Reglament desenvolupa els 
articles 1 i 18 de la Llei 25/2004, del 14 
de desembre, de residus, d’acord amb 
les directrius i els criteris establerts per 
la normativa de la Unió Europea.

El 18 de novembre del 2009 el Govern 
va aprovar el Decret de modificació del 
Reglament pel qual es regula la gestió 
dels residus perillosos per modificar-ne 
l’article 4 amb vista a definir les per-
sones físiques o jurídiques que s’han 
d’inscriure al Registre de Productors de 
Residus Perillosos i evitar el procedi-
ment d’inscripció a activitats que no ho 
requereixen; l’article 9 per preveure la 
possibilitat d’instal·lar tancs amb doble 
paret per a l’emmagatzematge de residus 
líquids perillosos sense que sigui neces-
sari instal·lar-hi cubetes de seguretat; i 
l’article 15 per adequar el transport de 
residus perillosos a la normativa vigent, 
després de l’entrada en vigor a Andorra, 
el 9 d’abril del 2009, de l’Acord euro-
peu relatiu al transport internacional 
de mercaderies perilloses per carretera 
(ADR) i corregir l’errata de l’apartat 7 
de l’article 12.

Seguint la voluntat de simplificació 
constant dels procediments de l’Adminis-
tració iniciats amb la Llei 31/2008, del 18 
de desembre, de mesures de reactivació 
econòmica, es creu convenient modificar 
el contingut del Reglament pel qual es 
regula la gestió dels residus perillosos 
per incorporar-hi, entre d’altres, l’ús de 
les noves tecnologies. Així, se substitu-
eix el tràmit administratiu de sol·licitud 
d’inscripció al Registre de Productors 
de Residus Perillosos per una inscripció 
d’ofici i es facilita el procés de declaració 
anual de residus mitjançant un sistema 
d’informació telemàtic. També es facilita 
un nou format per al número d’identi-
ficació de productor de residus perillo-
sos, que coincidirà amb el de Registre 
de Comerç i Indústria precedit de les 
lletres PRP.

Aquestes modificacions garanteixen 
els requisits de la normativa europea 
en matèria de residus. Particularment, 
a l’article 17 de la Directiva 2008/98/
CE es preveu que els estats controlin 
la producció, la recollida i el transport 
dels residus perillosos, així com el seu 
emmagatzematge i tractament, amb la 
finalitat de protegir la salut humana 
i el medi ambient, i s’hi inclouen les 
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mesures per garantir la traçabilitat des 
de la producció fins a la destinació final i 
el control dels residus perillosos, d’acord 
amb els registres exigits a l’article 35 
de la mateixa Directiva per a aquesta 
tipologia de residus.

Consegüentment, a proposta del mi-
nisteri responsable del medi ambient, el 
Govern, en la sessió del 10 de desembre 
del 2014, aprova aquest Decret amb el 
contingut següent:

Article únic
S’aprova la modificació del Reglament 

pel qual es regula la gestió de residus 
perillosos, que entrarà en vigor l’ende-
mà de ser publicat al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.

Reglament 
de modificació del 
Reglament pel qual es 
regula la gestió de residus 
perillosos
Article 1 
Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és ga-
rantir que les activitats de recollida, de 
transport i d’emmagatzematge provisi-
onal de residus perillosos es realitzin 
protegint la salut de les persones i el 
medi ambient.

Article 2 
Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament s’aplica a totes les 
activitats productores de residus perillo-
sos i a les activitats de gestió d’aquests 
residus.

2. Regula les condicions de gestió dels 
residus perillosos.

3. A més de les exclusions definides 
en l’apartat 2.2 de la Llei 25/2004 de 
residus, queden exclosos de l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reglament els re-
sidus radioactius.

Article 3 
Definicions

A l’efecte d’aplicar l’article 3 de la Llei 
25/2004 de residus, es tenen en compte 
les definicions següents:

1. Residus perillosos: un residu és con-
siderat perillós si presenta una o més de 
les característiques definides en l’annex 
I d’aquest Reglament i, pel que fa a les 
categories H3 a H8, H10 i H11, una o 
més de les propietats definides en l’an-
nex II d’aquest Reglament.

Es consideren residus perillosos:

a) Els residus marcats amb un asterisc 
en el Catàleg nacional de residus.

b) Qualsevol residu qualificat com a 
perillós a través d’una referència es-
pecífica o general a substància peri-
llosa si les concentracions d’aquestes 
substàncies (és a dir, el percentatge 
en pes) són suficients perquè el resi-
du presenti una o més de les caracte-
rístiques esmentades més amunt.

c) Els envasos i els recipients buits que 
hagin contingut residus perillosos i que 
estiguin destinats a l’abandó.

2. Substància perillosa: tota substància 
que hagi estat qualificada com a perillosa 
per la normativa comunitària.

3. Substància: elements químics i els 
seus compostos tal com es presenten 
a l’estat natural o tal com són produïts 
per la indústria.

4. Productor de residus perillosos: tota 
persona física o jurídica que, en la seva 
activitat, exclosa la derivada del consum 
domèstic, produeixi residus perillosos.

5. Posseïdor de residus perillosos: tot 
productor de residus perillosos i/o tota 
persona física o jurídica que en tingui 
en el seu poder, exclosos els derivats 
del consum domèstic, i que no tingui la 
condició de gestor de residus.

5. Llibre de control de residus perillo-
sos: document oficial que ha de portar al 
dia el productor de residus perillosos.

6. Documents de seguiment i control: 
documents normalitzats que permeten 
el seguiment dels residus perillosos des 
del punt de producció fins a les instal-
lacions del gestor autoritzat.

7. Número de seguiment del residu 
perillós: número que s’assigna a cada 
residu en el moment de la formulació 
dels documents de seguiment i control 
i que l’identifica durant tota la seva ges-
tió. Consta del número del registre del 
gestor que rep per primera vegada el 

residu, els dos últims dígits de l’any i 
una numeració de tres dígits marcada 
pel mateix gestor.

8. Declaració anual de residus peri-
llosos: document de balanç anual de 
residus perillosos produïts que han de 
presentar els posseïdors de residus pe-
rillosos al ministeri responsable de medi 
ambient.

9. Sistema d’Informació Telemàtic del 
Departament de Medi Ambient: sistema 
de gestió del Departament de Medi Am-
bient per instruir les sol·licituds i tractar 
les dades i les declaracions realitzades 
per la persona o l’entitat pública o pri-
vada que estigui autoritzada a realitzar 
aquestes operacions a distància.

Article 4 
Obligacions del posseïdor de residus 
perillosos

Les obligacions del posseïdor dels re-
sidus perillosos són les següents:

1. Respectar les normes de gestió de 
residus establertes per la Llei de residus i 
pels reglaments que la desenvolupen.

2. Tots els actors implicats en la pro-
ducció i la gestió dels residus perillosos 
han de complir la legislació vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals 
i respectar les normes de seguretat esta-
blertes per la normativa aplicable.

3. No realitzar barreges de residus o 
qualsevol operació que en dificulti la 
gestió correcta i el control.

4. Els productors de residus perillosos 
han d’utilitzar per a qualsevol documen-
tació objecte d’aquest Reglament el nú-
mero de productor de residus perillosos. 
Aquest número coincideix amb el de 
Registre de Comerç i Indústria precedit 
de les lletres PRP: “PRP-número de Re-
gistre de Comerç i Indústria”.

5. Els productors de residus perillosos 
han de lliurar els residus perillosos a un 
gestor autoritzat i facilitar el seu número 
de productor de residus perillosos.

6. Realitzar les anotacions en tots els 
documents relatius a la gestió dels re-
sidus perillosos de l’activitat, garantint 
l’exactitud de les dades i, quan escaigui, 
portar al dia un llibre de control i realit-
zar les declaracions anuals.
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7. Complir, quan escau, les característi-
ques d’emmagatzematge, d’etiquetatge i 
de transport establertes en aquest Regla-
ment, controlar el recorregut del residu 
des de la producció fins que sigui ac-
ceptat per un gestor autoritzat i millorar 
les condicions de transport i emmagat-
zematge en funció de les recomanacions 
dels gestors de residus autoritzats.

8. Informar el ministeri responsable 
del medi ambient de totes les qüestions 
anòmales relatives a la gestió dels resi-
dus perillosos.

9. Utilitzar els formats i les eines de 
tramesa de documentació i/o informació 
establerts pel ministeri responsable del 
medi ambient.

Article 5 
Registre de Productors de Residus 
Perillosos

1. Es crea el Registre de Productors de 
Residus Perillosos, en el qual el ministeri 
responsable del medi ambient inscriu 
tota persona física o jurídica que produ-
eixi o pugui produir residus perillosos, 
i que disposi de número d’inscripció al 
Registre de Comerç i Indústria.

2. El Registre de Productors de Residus 
Perillosos té per objecte:

a) Vetllar per la protecció de la salut 
pública i del medi ambient millorant 
el control de les activitats producto-
res de residus perillosos.

b) Ser una eina de treball que facili-
ti informació sobre els productors de 
residus perillosos.

c) Ser una base de dades per a estudis 
sobre la gestió de residus perillosos 
que complementi la base de dades re-
sultant del Registre de Gestors.

d) Facilitar el contacte entre l’Adminis-
tració i els empresaris, i entre aquests 
empresaris, per promoure guies de bo-
nes pràctiques sobre la gestió de resi-
dus perillosos.

3. El Registre és públic i es publica, 
com a mínim, un cop l’any la relació 
de productors inscrits al registre al web 
del ministeri responsable del medi am-
bient.

4. La inscripció al Registre de Produc-
tors de Residus Perillosos és fa d’ofici per 
a les activitats definides dins d’algun dels 

grups de la llista publicada a l’annex III 
d’aquest Reglament i per a les activitats 
que produeixen residus perillosos, amb 
la notificació prèvia a l’interessat o a 
petició del titular de l’activitat.

5. La gestió d’aquest Registre la fa el 
ministeri responsable del medi ambient, 
que ha de dur a terme les actuacions 
oportunes per garantir-ne l’eficàcia i 
l’exactitud i, en particular, ha de vetllar 
per la revisió de les inscripcions efec-
tuades i per requerir als interessats que 
aportin les dades que s’estimin neces-
sàries.

6. La baixa al Registre de Productors 
de Residus Perillosos es fa a petició del 
titular de l’activitat quan es demostri el 
cessament de l’activitat de producció de 
residus perillosos o d’ofici per a les acti-
vitats que es donin de baixa del Registre 
de Comerç i Indústria.

7. En el Registre de Productors de Re-
sidus Perillosos hi han de constar com a 
mínim les dades de la identificació del 
productor següents:

a) Nom de l’activitat comercial segons 
la inscripció al Registre de Comerç i In-
dústria del Ministeri d’Economia.

b) Data i número d’inscripció al Re-
gistre de Productors de Residus Pe-
rillosos.

Article 6 
Emmagatzematge

L’emmagatzematge dels residus peri-
llosos ha de complir la legislació vigent 
en matèria de seguretat industrial. De 
forma general, l’emmagatzematge dels 
residus perillosos ha de respectar els 
criteris següents:

1. Els accessos de l’àrea d’emmagat-
zematge han d’estar senyalitzats ade-
quadament.

2. El magatzem de residus perillosos 
ha d’estar situat en una zona on no es 
produeixin inundacions o hi hagi altres 
riscos naturals i que estigui allunyada 
de cursos d’aigua.

3. S’ha de donar preferència a zones 
aïllades i evitar les zones on es produeixi 
el pas continu de la gent. No està per-
mès emmagatzemar residus perillosos en 
passadissos, forats d’escala, en vestíbuls 
d’accés general, sales de visites, sales de 
descans ni aparcaments.

4. Els magatzems de residus perillosos 
han d’estar situats lluny dels locals on es 
manipulin o emmagatzemin productes 
alimentaris, així com de les zones on 
s’emmagatzemi material fàcilment infla-
mable, com ara el dipòsit de gasoli.

5. Les parets, el sostre i el terra de les 
sales d’emmagatzematge s’han de cons-
truir amb materials resistents al foc.

6. El terra i els primers 100 mm a 
comptar del terra de les parets al voltant 
del recinte d’emmagatzematge han de 
ser estancs al líquid, incloses les portes i 
les obertures, a fi d’evitar-ne el flux a les 
àrees adjacents en cas d’abocament.

7. Tot emmagatzematge d’envasos de 
residus perillosos líquids de capacitat 
unitària superior a 250 litres ha de dis-
posar d’una cubeta de seguretat amb un 
volum igual almenys al més gran dels 
dos valors següents:

a) 100% de la capacitat de l’envàs més 
gran;

b) 50% de la capacitat total dels en-
vasos associats a la cubeta de segu-
retat.

8. Tot emmagatzematge d’envasos de 
residus perillosos líquids de capacitat 
unitària inferior o igual a 250 litres ha 
de disposar d’una cubeta de seguretat 
amb un volum igual almenys a:

a) en el cas de residus líquids infla-
mables, 50% de la capacitat total dels 
envasos;

b) en els altres casos, 20% de la capa-
citat total dels envasos;

c) en tots els casos, 800 litres com mí-
nim, o si la capacitat total dels enva-
sos és inferior a 800 litres, igual a la 
capacitat total.

9. La cubeta de seguretat ha de ser 
estanca als productes que pot contenir 
i resistent a l’acció física i química dels 
fluids.

10. Si l’emmagatzematge de residus 
perillosos es fa amb tancs de doble paret 
amb sistema de detecció de fugues, no 
es requereix cubeta de seguretat.

11. Aquestes àrees han de tenir la ven-
tilació adequada, natural o artificial. La 
ventilació ha de ser canalitzada fins a 
l’exterior mitjançant conductes exclusius 
per a aquesta finalitat.
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12. Si s’utilitzen prestatges, estrades o 
suports de fusta, han de ser massissos i 
d’una gruixària superior a 25 mm.

13. No es poden emmagatzemar re-
sidus inflamables que tinguin un punt 
d’inflamació inferior a 38 ºC en un so-
terrani.

14. El magatzem de residus inflama-
bles s’ha de situar allunyat de qualsevol 
font de calor o de risc d’incendi.

15. Quan s’emmagatzemen residus 
líquids inflamables s’ha d’avaluar el 
risc d’incendi i explosió i, si escau, la 
instal·lació elèctrica ha de ser adequa-
da a aquest risc. No es permet generar 
flames nues al lloc d’emmagatzematge 
o prop d’aquest lloc.

16. El magatzem ha de disposar 
d’equips de lluita contra incendis ade-
quats als residus emmagatzemats i ma-
terials inerts i absorbents per utilitzar-los 
en cas d’emergència. Aquests materials 
s’han de tractar correctament quan s’ha-
gin utilitzat.

17. Està prohibit emmagatzemar en 
un mateix recinte residus incompatibles 
entre ells. No es poden barrejar enva-
sos que contenen residus incompatibles 
entre si en una mateixa cubeta de se-
guretat.

18. Els residus perillosos de les obres 
de construcció i/o demolició han de ser 
emmagatzemats sota cobert amb les cu-
betes de seguretat necessàries. En el cas 
de l’amiant, l’emmagatzematge no pot 
superar més de 24 hores sense ser lliurat 
a un gestor autoritzat.

Article 7 
Envasos i recipients que continguin 
residus perillosos

1. Els envasos o recipients i els seus 
tancaments han d’estar concebuts de 
manera que no hi hagi pèrdues del con-
tingut i construïts amb materials que no 
siguin susceptibles de ser atacats pel 
contingut ni de formar-hi combinacions 
perilloses.

2. Els envasos o recipients i els seus 
tancaments han de ser sòlids i resistents 
per tal poder respondre amb tota segure-
tat a les manipulacions necessàries. S’han 
de mantenir en bones condicions, sense 
defectes estructurals i sense fuites.

3. L’envasat i l’emmagatzematge dels 
residus perillosos s’ha de fer evitant 
generar calor, explosions, ignicions, 
formacions de substàncies perilloses o 
qualsevol altre efecte que n’augmenti la 
perillositat o en dificulti la gestió.

Article 8 
Etiquetatge dels residus perillosos

1. Els envasos o recipients que con-
tinguin residus perillosos han d’estar 
etiquetats en català, de forma clara, lle-
gible i indeleble.

2. A l’etiqueta hi ha de figurar:

a) El codi d’identificació del residu se-
gons el Catàleg nacional de residus.

b) El nom, l’adreça i el telèfon del pro-
ductor de residus.

c) El número de seguiment.

d) La data de l’envasament, és a dir, 
la data d’inici d’ompliment.

e) La naturalesa dels riscos que pre-
senten.

3. Per indicar el risc que representen 
s’han de fixar als envasos o als recipients 
els pictogrames de l’annex IV d’aquest 
Reglament. Els símbols i les indicacions 
de perill s’han d’imprimir en negre sobre 
fons groc ataronjat.

4. Quan a un residu perillós s’hi assig-
ni més d’un indicador de perill, s’han de 
tenir en compte els criteris següents:

a) L’obligació de posar el símbol T 
converteix en facultatius els símbols 
X i C.

b) L’obligació de posar el símbol C con-
verteix en facultatiu el símbol X.

c) L’obligació de posar el símbol E 
converteix en facultatius els símbols 
F i O.

5. L’etiqueta ha d’estar fixada ferma-
ment a l’envàs o al contenidor. S’ha de 
treure tota etiqueta anterior per no in-
duir a errors o desconeixements sobre 
l’origen i el contingut de l’envàs o el 
contenidor.

6. Les dimensions de l’etiqueta han de 
ser com a mínim de 10 x 10 cm.

7. No és necessari posar una etiqueta a 
l’envàs o al contenidor si hi ha marcades 
de forma clara les inscripcions a què fa 
referència l’apartat 2 d’aquest article.

Article 9 
Llibre de control de residus perillosos

1. Els productors inscrits en el Regis-
tre de Productors de Residus Perillosos 
han de portar al dia el Llibre de control 
de residus perillosos, en el qual s’han 
d’anotar les dades següents, de forma 
cronològica:

a) Codi dels residus perillosos i des-
cripció segons s’estipula en el Catàleg 
nacional de residus.

b) Quantitat de residus perillosos que 
es produeixen.

c) Número de seguiment del residu 
perillós.

d) Origen dels residus perillosos.

e) Data de generació dels residus pe-
rillosos.

f) Data de la cessió dels residus peri-
llosos a un gestor autoritzat.

g) Identificació del gestor a qui es lliu-
ren els residus.

h) Incidències rellevants ocorregu-
des.

El llibre, que ha de ser segellat pel 
ministeri responsable del medi ambient 
abans de ser utilitzat, ha de tenir tots els 
fulls numerats i ha de constar de dos 
parts: entrades i sortides.

2. El productor ha de conservar el 
Llibre de control de residus perillosos 
durant cinc anys.

Article 10 
Declaració anual de residus perillosos

1. Els productors de residus perillosos 
estan obligats a lliurar una declaració 
anual de residus perillosos quan el mi-
nisteri responsable del medi ambient 
ho sol·liciti.

2. En la Declaració anual de residus 
perillosos s’han d’incloure les dades 
següents:

a) Identificació del productor, amb el 
número d’identificació.

b) Codi dels residus perillosos i des-
cripció segons s’estipula en el Catàleg 
nacional de residus.

c) Origen (lloc i activitat) i quantitat 
de residus perillosos produïts.
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d) Destinació de cadascun dels resi-
dus perillosos produïts.

e) Incidències rellevants ocorregudes 
durant l’any anterior a la data de la 
declaració anual.

f) Còpia del Llibre de control.

Article 11 
Transport

1. En cap cas el productor no pot 
lliurar els residus perillosos a terceres 
persones perquè n’efectuïn el transport 
llevat que aquestes persones siguin ges-
tores autoritzades de residus, registra-
des al Registre de Gestors de Residus, 
a la secció Registre de Transportistes 
de Residus.

2. El productor de residus perillosos i 
les activitats comercials que posseeixin 
un residu d’aparell elèctric i electrònic 
fruit de la venda i substitució d’un apa-
rell equivalent poden transportar aquests 
residus perillosos fins a un gestor au-
toritzat, sense l’obligació de contractar 
els serveis d’un gestor privat autoritzat 
de residus, sempre que es respectin les 
prescripcions definides per l’Acord eu-
ropeu relatiu al transport internacional 
de mercaderies perilloses per carretera 
(ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre 
de 1957, i esmenat pel Protocol d’es-
mena de l’apartat 3 de l’article 14 de 
l’Acord, fet a Nova York el 21 d’agost de 
1975, que va entrar en vigor a Andorra 
el 9 d’abril del 2009. Aquesta excepció 
no és aplicable per als residus perillo-
sos que requereixin unes proteccions 
específiques en la seva manipulació per 
garantir la salut de les persones, com 
ara l’amiant.

Article 12 
Documents de seguiment i control

1. Els documents de seguiment i con-
trol permeten seguir els residus des del 
seu punt de producció fins a la seva 
destinació final. Aquests documents per-
meten controlar els processos de trans-
ferència dels residus perillosos entre el 
centre de producció i el gestor autoritzat 
o entre gestors autoritzats, de manera 
que la titularitat i la responsabilitat dels 
residus perillosos estiguin sempre per-
fectament determinades.

2. Els documents de seguiment i con-
trol són els següents:

a) el full de recepció

b) el full de seguiment itinerant

c) el full de seguiment

Article 13 
Full de recepció

1. El full de recepció s’utilitza quan el 
posseïdor de residus perillosos transpor-
ta ell mateix els seus residus, segons les 
condicions definides en aquest Regla-
ment, fins a un gestor autoritzat o lliura 
els seus residus a un gestor autoritzat 
segons els procediments estipulats.

2. El full de recepció està constituït per 
dos exemplars idèntics en paper auto-
copiador de colors diferents destinats al 
posseïdor i al gestor que rep el residu. 
El document es divideix en dos grups 
de dades que han de ser emplenats pel 
gestor autoritzat. Les caselles reserva-
des a les firmes no són autocopiadores. 
Cadascun dels dos exemplars ha de ser 
signat i segellat de forma individual.

3. El full de recepció està a disposició 
dels gestors autoritzats a les dependèn-
cies del ministeri responsable del medi 
ambient.

4. El procediment que cal seguir és 
el següent:

a) Un cop realitzades les verificacions 
oportunes, el gestor de residus emple-
na el full de recepció i signa i segella 
cadascun dels dos exemplars.

b) El posseïdor signa també els dos 
exemplars del full de recepció i con-
serva al seu arxiu l’exemplar que li 
és destinat.

c) Cada actor implicat guarda al seu 
arxiu un mínim de cinc anys l’exem-
plar que li correspongui.

Article 14 
Full de seguiment itinerant

1. El full de seguiment itinerant s’uti-
litza quan un gestor autoritzat per al 
transport recull, el mateix dia, la matei-
xa categoria de residus perillosos a un 
màxim de vint posseïdors.

2. El full de seguiment itinerant està 
constituït de quatre exemplars idèntics 
en paper autocopiador de colors dife-
rents destinats a tots els gestors. El do-
cument es divideix en quatre grups de 
dades que han de ser emplenats per cada 

gestor implicat. Les caselles reservades 
a les firmes no són autocopiadores, ca-
dascun dels quatre exemplars ha de ser 
signat i segellat de forma individual.

3. El full de seguiment itinerant està 
a disposició del gestor autoritzat per al 
transport susceptible de realitzar aquest 
model de recollida de residus a les de-
pendències del ministeri responsable 
del medi ambient.

4. El procediment que cal seguir és 
el següent:

a) El gestor autoritzat per al transport 
emplena el grup de dades correspo-
nent al transport, signa i segella, un 
cop realitzades les verificacions opor-
tunes, cadascun dels exemplars del full 
de seguiment itinerant.

b) El mateix gestor emplena, signa i 
segella els dos exemplars del full de 
recepció. El posseïdor signa també els 
dos exemplars del full de recepció i 
conserva al seu arxiu l’exemplar que 
li correspon.

c) Cada gestor implicat en la gestió 
del residu rep juntament amb el re-
sidu les còpies restants, i emplena el 
grup de dades que li correspon. Un 
cop realitzades les verificacions opor-
tunes, signa i segella cada exemplar 
de forma individual i conserva la cò-
pia que li correspon.

d) Cada actor implicat guarda al seu 
arxiu un mínim de cinc anys l’exem-
plar que li correspon.

Article 15 
Full de seguiment

1. El full de seguiment s’utilitza quan 
un gestor autoritzat per al transport re-
cull una sola categoria de residu perillós 
en un sòl posseïdor de residus perillosos. 
Aquest document acompanya el residu 
fins al seu gestor final.

2. El full de seguiment està constituït 
de quatre exemplars idèntics en paper 
autocopiador de colors diferents desti-
nats a tots els gestors implicats. El docu-
ment es divideix en sis grups de dades 
que han de ser emplenats per cada actor 
implicat. Les caselles reservades a les 
firmes no són autocopiadores. Cadascun 
dels quatre exemplars ha de ser signat i 
segellat de forma individual.
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3. El full de seguiment està a disposició 
del gestor autoritzat a les dependències 
del ministeri responsable de medi am-
bient sempre que aquest pugui efectuar 
aquest mode de recollida.

4. El procediment qua cal seguir és 
el següent:

a) El gestor autoritzat per al trans-
port omple les dades corresponents 
al transport, i un cop efectuades les 
verificacions oportunes, signa i sege-
lla cadascun dels exemplars del full 
de seguiment.

b) El mateix gestor emplena, signa i 
segella els dos exemplars del full de 
recepció. El posseïdor signa i segella 
també els dos exemplars del full de re-
cepció i conserva al seu arxiu l’exem-
plar que li correspon.

c) Cada gestor implicat en la gestió del 
residu rep juntament amb aquest les 
còpies restants del full de seguiment 
i un cop fetes les verificacions opor-
tunes, signa i segella cada exemplar 
de forma individual, i conserva la cò-
pia que li pertoca.

d) Cada actor implicat guarda al seu 
arxiu un mínim de cinc anys l’exem-
plar que li correspon. Les còpies que 
no han estat utilitzades han de ser 
guardades per l’últim gestor.

Article 16 
Inspeccions

1. Quan exerceixin les funcions d’ins-
pecció, amb l’acreditació prèvia de la 
identitat, s’ha de permetre l’entrada dels 
inspectors, en qualsevol moment, al do-
micili social, als establiments, a les instal-
lacions, als locals i a les oficines de tota 
persona o entitat pública o privada que 
produeixi residus perillosos.

2. Les funcions de la inspecció són:

a) Revisar el contingut del Llibre de 
control de residus perillosos, els fulls 
de recepció i control així com de qual-
sevol altra documentació que l’inspec-
tor cregui necessària.

b) Inspeccionar les zones d’emmagat-
zematge per comprovar el compliment 
de la reglamentació.

c) Practicar les proves, les inves-
tigacions o els exàmens necessaris 

per comprovar el compliment del Re-
glament.

d) Realitzar les actuacions que siguin 
necessàries per al compliment de la 
inspecció que efectuen.

3. La persona o l’entitat privada ins-
peccionada està obligada a donar als 
inspectors la màxima facilitat per al de-
senvolupament de la seva tasca.

Article 17 
Infraccions i sancions

En cas d’incompliment de les disposi-
cions d’aquest Reglament, les sancions 
que cal aplicar i les responsabilitats dels 
infractors són les que preveu el capítol 
sisè de la Llei de residus 25/2004, del 
14 de desembre.

Disposició transitòria
En un termini d’un any des de l’entra-

da en vigor d’aquest Reglament, el mi-
nisteri responsable del medi ambient ha 
d’actualitzar el Registre de Productors de 
Residus Perillosos. Durant aquest termini 
es manté en el Registre tota persona físi-
ca o jurídica titular d’una activitat inscrita 
en aquest Registre abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reglament.

Disposició derogatòria
Es deroguen el Decret d’aprovació del 

Reglament pel qual es regula la gestió 
dels residus perillosos, aprovat pel Go-
vern el 13 de juliol del 2005, i el Decret 
de modificació del Reglament pel qual 
es regula la gestió dels residus perillosos, 
aprovat pel Govern el 18 de novembre 
del 2009.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 10 de desembre del 
2014
P.D. Jordi Cinca Mateos 
Ministre de Finances i Funció Pública

Annex I 
Característiques que 
permeten classificar els 
residus com a perillosos

H1: Explosiu: s’aplica a les substàn-
cies i preparats que poden explotar 
sota l’efecte de la flama o que són més 

sensibles a xocs o a les friccions que 
el dinitrobenzè.

H2: Comburent: s’aplica a substànci-
es i preparats que presenten reacci-
ons altament exotèrmiques en entrar 
en contacte amb altres substàncies, 
en particular amb substàncies infla-
mables.

H3-A: Fàcilment inflamable:

s’aplica a substàncies i preparats lí-
quids que tinguin un punt d’inflama-
ció inferior a 21ºc (inclosos els líquids 
extremadament inflamables), o a subs-
tàncies i preparats que poden escalfar-
se i finalment inflamar-se en contacte 
amb l’aire a temperatura ambient sen-
se aplicació d’energia, o a substàncies i 
preparats sòlids que poden inflamar-se 
fàcilment després d’un breu contacte 
amb una font d’ignició i que continu-
ïn cremant o consumint-se després de 
l’allunyament de la font d’ignició, o

a substàncies i preparats gasosos que 
siguin inflamables en l’aire a pressió 
normal, o a substàncies i preparats 
que, en contacte amb aigua o aire hu-
mit, emanin gasos fàcilment inflama-
bles en quantitats perilloses.

H3-B: Inflamable: s’aplica a substànci-
es i preparats líquids que tinguin un 
punt d’inflamació superior o igual a 
21ºc i inferior o igual a 55ºc.

H4: Irritant: s’aplica a substàncies i pre-
parats no corrosius que puguin causar 
reaccions inflamatòries per contacte 
immediat, prolongat o repetit amb la 
pell o les mucoses.

H5: Nociu: s’aplica a substàncies i pre-
parats que per inhalació, ingestió o pe-
netració cutània puguin induir riscs de 
gravetat limitada per a la salut.

H6: Tòxic: s’aplica a substàncies i pre-
parats (inclosos els preparats i subs-
tàncies molt tòxics) que per inhalació, 
ingestió o penetració cutània puguin 
induir riscs greus, aguts o crònics i 
fins i tot la mort.

H7: Cancerigen: s’aplica a substàn-
cies o preparats que per inhalació, 
ingestió o penetració cutània pugui 
produir càncer o augmentar-ne la fre-
qüència.
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H8: Corrosiu: s’aplica a substàncies o 
preparats que puguin destruir teixits 
vius en entrar-hi en contacte.

H9: Infecciosos: s’aplica a substàncies 
que continguin microorganismes via-
bles, o les seves toxines, dels quals se 
sàpiga o existeixin raons fonamentades 
per creure que causen malalties a l’és-
ser humà o a altres organismes vius.

H10: Tòxic per a la reproducció: s’apli-
ca a substàncies o preparats que per 
inhalació, ingestió o penetració cu-
tània puguin produir malformacions 
congènites no hereditàries o augmen-
tar-ne la freqüència.

H11: Mutagènic: s’aplica a substàncies 
o preparats que per inhalació, inges-
tió o penetració cutània puguin pro-
duir defectes genètics hereditaris o 
augmentar-ne la freqüència.

H12: Substàncies o preparats que ema-
nin gasos tòxics o molt tòxics en en-
trar en contacte amb l’aire, amb l’aigua 
o amb un àcid.

H13: Substàncies o preparats suscep-
tibles, després de la seva eliminació, 
de donar lloc a una altra substància 
per un mitjà qualsevol, per exemple, 
un lixiviat que posseeixi alguna de 
les característiques enumerades an-
teriorment.

H14: Ecotòxic: s’aplica a substàncies i 
preparats que presentin o puguin pre-
sentar riscs immediats o diferits per al 
medi ambient.

Annex II 
Propietats que permeten 
classificar com a residus 
perillosos els residus que 
continguin substàncies 
classificades com a 
perilloses que presentin 
les característiques H3 a 
H8, H10 i H11 de l’annex I

punt d’inflamació ≤ 55ºC,

una o més substàncies classificades 
com a molt tòxiques en una concen-
tració total ≥ 0,1%,

una o més substàncies classificades 
com a tòxiques en una concentració 
total ≥ 3%,

una o més substàncies classificades 
com a nocives en una concentració 
total ≥ 25%,

una o més substàncies corrosives clas-
sificades com a R35 (provoca crema-
des greus) en una concentració total 
≥ 1%,

una o més substàncies corrosives clas-
sificades com a R34 (provoca crema-
des) en una concentració total ≥ 5%,

una o més substàncies irritants clas-
sificades com a R41 (risc de lesions 
oculars greus) en una concentració 
total ≥ 10%,

una o més substàncies irritants classi-
ficades com a R36 (irrita els ulls), R37 
(irrita les vies respiratòries) o R38 (ir-
rita la pell) en una concentració to-
tal ≥ 20%,

una substància que sigui un canceri-
gen conegut de la categoria 1 o 2 en 
una concentració ≥ 0,1%,

una substància que sigui un canceri-
gen conegut de la categoria 3 en una 
concentració ≥ 1%,

una substància tòxica per a la repro-
ducció de la categoria 1 o 2, classi-
ficada com a R60 (pot perjudicar la 
fertilitat) o R61 (risc durant l’embaràs 
d’efectes adversos per al fetus) en una 
concentració ≥ 0,5%,

una substància tòxica per a la repro-
ducció de la categoria 3 classificada 
com a R62 (possible risc de perjudicar 
la fertilitat) o R63 (possible risc durant 
l’embaràs d’efectes adversos per al fe-
tus) en una concentració ≥ 5%,

una substància mutagènica de la cate-
goria 1 o 2, classificada com a R46 (pot 
causar alteracions genètiques heredità-
ries) en una concentració ≥ 0,1%,

una substància mutagènica de la cate-
goria 3 classificada com a R40 (possi-
bilitat d’efectes irreversibles) en una 
concentració ≥ 1%,

Annex III 
Llista dels grups 
d’activitats de referència 
per a la inscripció al 
Registre de productors de 
residus perillosos segons 
la Classificació d’activitats 
econòmiques d’Andorra 
(CAEA-99)

· SECCIÓ A: Agricultura, ramaderia, 
caça i silvicultura
01.41.00 Activitats dels serveis relaci-
onats amb l’agricultura
· SECCIÓ D: Indústries manufacture-
res
20.10.10 Serrada i planejament de la 
fusta
20.10.20 Preparació industrial de la 
fusta
20.20.00 Fabricació de fulloles, taulers 
contraplacats, enllistonats, de partí-
cules aglomerades, de fibres i altres 
taulers i plafons
20.30.10 Fabricació de peces de fuste-
ria i ebenisteria per a la construcció
20.30.20 Fabricació d’estructures de 
fusta
20.40.00 Fabricació d’envasos i emba-
latges de fusta

22.11.00 Edició de llibres
22.12.00 Edició de periòdics
22.13.00 Edició de revistes
22.14.00 Edició de suports de so en-
registrat
22.15.00 Altres activitats d’edició
22.21.00 Impressió de periòdics
22.22.00 Altres activitats d’impressió

24.11.00 Fabricació de gasos indus-
trials
24.12.00 Fabricació de colorants i 
pigments
24.13.00 Fabricació de productes bà-
sics de química inorgànica
24.14.10 Fabricació de productes quí-
mics orgànics d’origen petroquímic
24.14.20 Fabricació d’altres productes 
bàsics de química orgànica
24.15.00 Fabricació d’adobs i compos-
tos nitrogenats fertilitzants
24.16.00 Fabricació de primeres ma-
tèries plàstiques
24.17.00 Fabricació de cautxú sintètic 
en forma primària
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24.20.00 Fabricació de plaguicides i 
altres productes agroquímics
24.30.10 Fabricació de pintures, ver-
nissos i revestiments similars
24.30.20 Fabricació de tintes d’im-
premta
24.41.00 Fabricació de productes far-
macèutics de base
24.42.10 Fabricació d’especialitats far-
macèutiques
24.42.20 Fabricació d’altres productes 
de farmàcia
24.51.00 Fabricació de sabons, deter-
gents i altres articles de neteja i abri-
llantament
24.52.00 Fabricació de perfums i pro-
ductes de bellesa i higiene
24.61.10 Fabricació d’explosius
24.61.20 Fabricació d’articles pirotèc-
nics
24.62.00 Fabricació de coles i gela-
tines
24.63.00 Fabricació d’olis essencials
24.64.00 Fabricació de material foto-
gràfic verge i preparats químics per 
a fotografia
24.65.00 Fabricació de suports verges 
per a enregistrament
24.66.10 Tractament d’olis i greixos 
per a usos industrials
24.66.20 Fabricació d’altres productes 
químics
24.70.00 Fabricació de fibres artifici-
als i sintètiques

29.22.12 Manteniment i reparació 
d’ascensors, muntacàrregues, escales 
mecàniques i similars
29.22.22 Instal·lació, reparació i man-
teniment d’altres tipus de materials 
d’elevació i de manipulació
29.24.32 Instal·lació, reparació i man-
teniment d’altres tipus de maquinària 
d’ús general per a la indústria

36.14.10 Fabricació de mobles do-
mèstics

· SECCIÓ E: Producció i distribució 
d’energia elèctrica, gas i aigua
40.10.50 Distribució d’energia elèc-
trica

· SECCIÓ F: Construcció
45.11.10 Demolició i excavacions
45.12.00 Perforacions i sondeigs
45.21.10 Construcció d’edificis
45.21.20 Obres singulars d’enginyeria 
civil en superfície i en altura
45.21.30 Obres singulars d’enginyeria 
civil subterrània

45.21.40 Construcció de xarxes
45.21.50 Construcció de línies elèc-
triques
45.21.60 Construcció de línies de te-
lecomunicacions
45.21.70 Altres treballs de construc-
ció
45.22.10 Construcció de cobertes i 
teulades
45.22.20 Treballs d’impermeabilitza-
ció
45.23.10 Construcció i reparació de 
vies fèrries
45.23.20 Construcció de carreteres, 
autopistes, aeròdroms i instal·lacions 
esportives
45.24.00 Obres hidràuliques
45.25.10 Muntatge d’armadures i es-
tructures metàl·liques
45.25.20 Fonamentació i pilonatge
45.25.30 Altres obres especialitzades
45.31.00 Instal·lacions elèctriques
45.32.00 Aïllament tèrmic, acústic i 
antivibratori
45.33.10 Fontaneria
45.33.20 Instal·lacions de climatitza-
ció
45.34.00 Altres instal·lacions d’edificis 
i obres
45.41.00 Treballs amb guix, acabats de 
parets i sostres (arrebossada)
45.42.10 Instal·lacions de fusteria i 
matèries plàstiques
45.42.20 Tancaments metàl·lics; ma-
nyeria
45.43.00 Revestiments de terres i pa-
rets
45.44.10 Vidrieria
45.44.20 Pintura
45.45.00 Altres treballs d’acabament 
d’edificis i obres

· SECCIÓ G: Comerç i reparació de 
vehicles de motor, motocicletes i ci-
clomotors, i articles personals i d’ús 
domèstic
50.20.10 Manteniment i reparació de 
vehicles de motor
50.20.20 Altres serveis relatius als ve-
hicles automòbils
50.40.00 Venda, manteniment i repa-
ració de motocicletes i ciclomotors, i 
els seus recanvis i accessoris
50.50.00 Venda al detall de carburants 
per l’automoció

· SECCIÓ K: Activitats immobiliàries i 
de lloguer; serveis empresarials
74.30.20 Altres assaigs i anàlisis tèc-
niques

74.70.00 Activitats industrials de ne-
teja
74.81.10 Laboratoris de revelatge, im-
pressió i ampliació fotogràfica
74.81.20 Estudis fotogràfics i altres ac-
tivitats de fotografia
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Annex IV 
Símbols i indicacions 
de perill dels residus 
perillosos

Les lletres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi 
i N no formen part del símbol.



Disposicions
de caràcter general

Correcció
d’errata

Vist que s’ha constatat un error de
transcripció en el Catàleg nacional de re-
sidus aprovat per decret i publicat al
BOPA núm. 37, any 17, del 27 d’abril del
2005, es fa pública la correcció d’errata
següent:

On hi diu

“060903 Residus càlcics de reacció que
contenen o estan contaminats amb
substàncies perilloses”

Ha de dir

“060903* Residus càlcics de reacció
que contenen o estan contaminats
amb substàncies perilloses”

On hi diu

“0704 Residus de la FFDU de productes
fitosanitaris orgànics (excepte els dels
codis 020108 i 020109), de conser-
vants de la fusta (excepte els del sub-
capítol 0302) i altres biocides
070401* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070403* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070404* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics
070407* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats
070409* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
070410* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats
070411* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070412 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070411
070413* Residus sòlids que contenen
substàncies perilloses
070499 Residus no especificats en cap
altra categoria”

Ha de dir

“0704 Residus de la FFDU de productes
fitosanitaris orgànics (excepte els dels
codis 020108 i 020109), de conser-
vants de la fusta (excepte els del sub-
capítol 0302) i altres biocides
070401* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070403* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070404* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics
070407* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats
070408* Altres residus de reacció i de
destil·lació
070409* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
070410* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats
070411* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070412 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070411
070413* Residus sòlids que contenen
substàncies perilloses
070499 Residus no especificats en cap
altra categoria”

On hi diu

“120120 Moles i materials d’esmerila-
ment usats diferents dels especificats
en el codi 120120
120120 Residus no especificats en cap
altra categoria”

Ha de dir

“120121 Moles i materials d’esmerila-
ment usats diferents dels especificats
en el codi 120120
120199 Residus no especificats en cap
altra categoria”

On hi diu

“130206* Olis fàcilment biodegrada-
bles de motor, de transmissió mecàni-
ca i lubricants
130206* Altres olis de motor, de trans-
missió mecànica i lubricants”

Ha de dir

“130207* Olis fàcilment biodegrada-
bles de motor, de transmissió mecàni-
ca i lubricants

130208* Altres olis de motor, de trans-
missió mecànica i lubricants”

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 3 d’agost del 2005

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Correcció
d’errata

Vist que s’ha constatat un error de
transcripció en el Reglament de gestors
privats de residus aprovat per decret i
publicat al BOPA núm. 33, any 17, del 13
d’abril del 2005, es fa pública la correcció
d’errata següent:

A l’article 19 del Reglament,

On hi diu

“Obligacions de l’entitat de tractament
de residus

A més de les obligacions definides a
l’article 25 de la Llei de residus, la perso-
na o l’entitat titular de l’activitat d’emma-
gatzematge de residus està obligada a
portar al dia el Llibre oficial de control tal
com estipula l’article 7 del Reglament.”

Ha de dir

“Obligacions de l’entitat de tractament
de residus

A més de les obligacions definides a
l’article 25 de la Llei de residus, la perso-
na o l’entitat titular de l’activitat de tracta-
ment de residus està obligada a portar al
dia el Llibre oficial de control tal com es-
tipula l’article 7 del Reglament.”

A l’article 22 del Reglament,

On hi diu

“d) Practicar les proves, les investiga-
cions o els exàmens necessaris per
comprovar el compliment del Regla-
ment. En el supòsit que s’hagi de re-
collir una mostra oficial, s’efectua
d’acord amb l’article 24 d’aquest Re-
glament.”

Ha de dir

“d) Practicar les proves, les investiga-
cions o els exàmens necessaris per
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Disposicions
de caràcter general

Decret
pel qual s’aprova el Catàleg
nacional de residus

Exposició de motius

La Llei 25/2004 de residus, del 14 de
desembre, estableix a l’article 3 defini-
cions la definició de residu com a “qual-
sevol substància o objecte del qual es
desprengui el posseïdor, o del qual el
posseïdor tingui la intenció o l’obligació
de desprendre’s, segons el Catàleg na-
cional de residus que es publicarà d’a-
cord amb la Llista europea de residus”.

La Llista europea de residus va ser
aprovada mit jançant la decis ió
2000/532/CE de la comissió del 3 de
maig del 2000, modificada posterior-
ment per les decisions de la comissió
2001/118/CE del 16 de gener del 2001,
2001/119/CE del 22 de gener del 2001 i
2001/573/CE del 23 de juliol del 2001.

La Llista europea de residus es va crear
amb l’objectiu de disposar d’una termino-
logia i d’una definició de residus comu-
nes per millorar l’eficàcia de la gestió dels
residus a la Comunitat Europea. El
Catàleg nacional de residus respon a la
voluntat d’homogeneïtzar i apropar la ter-
minologia a la dels països que ens envol-
ten i facilitar així els trasllats de residus.

A proposta de la ministra d’Agricultura i
Medi Ambient, el Govern, en la sessió del
6 d’abril del 2005, aprova aquest Decret.

Article 1
Objecte

1. L’objecte del Decret és l’aprovació
del Catàleg nacional de residus.

2. La inclusió d’un material al Catàleg
nacional de residus no significa que el
dit material es consideri un residu en to-
tes les circumstàncies. El registre és per-
tinent quan s’ajusta a la definició de
residu inclosa a la Llei 25/2004 de resi-
dus, és a dir, quan el posseïdor es des-
prengui de la substància o de l’objecte, o
quan tingui la intenció o l’obligació de
desprendre-se’n.

Article 2
Sistema de classificació

1. Els residus del Catàleg nacional de
residus annexat al Decret es classifiquen
mitjançant codis de sis xifres, i els tipus
de residus que donen nom als capítols i
als subcapítols es classifiquen mitjançant
codis de quatre i dos xifres.

2. Per localitzar un residu al catàleg
s’ha de procedir de la manera següent:

a) Localitzar la font que genera el resi-
du als capítols 01 a 12 o 17 a 20 i buscar
el codi corresponent de sis xifres del
residu; queden exclosos els codis fina-
litzats en 99 residus no especificats en
cap altra categoria dels dits capítols.

b) Si no es troba el codi de residu cor-
responent als capítols 01 a 12 o 17 a
20, s’han de consultar els capítols 13,
14 i 15 per localitzar el residu.

c) Si el residu no es troba en cap d’a-
quests codis, cal buscar al capítol 16.

d) Si tampoc es troba al capítol 16, s’ha
de buscar al codi 99 residus no especi-
ficats en cap altra categoria, en la part
del catàleg que correspon a l’activitat
identificada al primer pas.

Article 3
Residus perillosos

Els residus que apareixen al Catàleg
senyalats amb un * es consideren residus
perillosos. A la llista, “substància perillo-
sa” correspon a qualsevol substància
que és o serà classificada com a perillo-
sa; “metall pesat” correspon a qualsevol
compost d’antimoni, arsènic, cadmi,
crom (VI), coure, plom, mercuri, níquel,
seleni, tel·luri, tal·li i estany, i també
aquestes substàncies en les seves formes
metàl·liques, sempre que estiguin classi-
ficades com a substàncies perilloses.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà
de ser publicat al Butlletí Oficial del Prin-
cipat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 6 d’abril del 2005

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Annex
Catàleg nacional de
residus

01 Residus de la prospecció; extracció
de mines i pedreres, i tractaments físics
i químics de minerals (1)
0101 Residus de l’extracció de mi-
nerals
010101 Residus de l’extracció de mi-
nerals metàl·lics
010102 Residus de l’extracció de mi-
nerals no metàl·lics
0103 Residus de la transformació física
i química de minerals metàl·lics
010304* Estèrils que generen àcid pro-
cedents de la transformació de sulfurs
010305* Altres estèrils que contenen
substàncies perilloses
010306 Estèrils diferents dels esmen-
tats en els codis 010304 i 010305
010307* Altres residus que contenen
substàncies perilloses procedents de
la transformació física i química de mi-
nerals metàl·lics
010308 Residus de pols i sorra di-
ferents dels esmentats en el codi
010307
010309 Llots rojos de la producció
d’alúmina diferents dels esmentats en
el codi 010307
010399 Residus no especificats en cap
altra categoria
0104 Residus de la transformació física
i química de minerals no metàl·lics
010407* Residus que contenen
substàncies perilloses procedents de
la transformació física i química de mi-
nerals no metàl·lics
010408 Residus de grava i roques tritu-
rades diferents dels esmentats en el
codi 010407
010409 Residus de sorra i argiles
010410 Residus de pols i sorra di-
ferents dels esmentats en el codi
010407
010411 Residus de la transformació de
potassa i sal gemma diferents dels es-
mentats en el codi 010407
010412 Estèrils i altres residus del ren-
tatge i la neteja de minerals, diferents
dels esmentats en els codis 010407 i
010411
010413 Residus del tallament i la serra-
da de pedra diferents dels esmentats
en el codi 010407
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010499 Residus no especificats en cap
altra categoria
0105 Llots i altres residus de perfora-
cions
010504 Llots i residus de perforacions
que contenen aigua dolça
010505* Llots i residus de perforacions
que contenen hidrocarburs
010506* Llots i altres residus de perfo-
racions que contenen substàncies pe-
rilloses
010507 Llots i altres residus de perfora-
cions que contenen sals de bari di-
ferents dels esmentats en els codis
010505 i 010506
010508 Llots i altres residus de perfora-
cions que contenen clorurs diferents
dels esmentats en els codis 010505 i
010506
010599 Residus no especificats en cap
altra categoria
02 Residus de l’agricultura, horticultu-
ra, aqüicultura, silvicultura, caça i pes-
ca; residus de la preparació i
l’elaboració d’aliments
0201 Residus de l’agricultura, horticul-
tura, aqüicultura, silvicultura, caça i
pesca
020101 Llots de rentatge i neteja
020102 Residus de teixits d’animals
020103 Residus de teixits de vegetals
020104 Residus de plàstics (excepte
embalatges)
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
020107 Residus de la silvicultura
020108* Residus agroquímics que con-
tenen substàncies perilloses
020109 Residus agroquímics diferents
dels esmentats en el codi 020108
020110 Residus metàl·lics
020199 Residus no especificats en cap
altra categoria
0202 Residus de la preparació i l’ela-
boració de carn, peix i altres aliments
d’origen animal
020201 Llots de rentatge i neteja
020202 Residus de teixits d’animals
020203 Materials inadequats per al
consum o l’elaboració
020204 Llots del tractament in situ d’e-
fluents
020299 Residus no especificats en cap
altra categoria
0203 Residus de la preparació i l’ela-
boració de fruites, hortalisses, cereals,

olis comestibles, cacau, cafè, te i tabac;
producció de conserves; producció de
llevat i extracte de llevat, preparació i
fermentació de la melassa
020301 Llots de rentatge, neteja, pelat,
centrifugació i separació
020302 Residus de conservants
020303 Residus de l’extracció amb dis-
solvents
020304 Materials inadequats per al
consum o l’elaboració
020305 Llots del tractament in situ d’e-
fluents
020399 Residus no especificats en cap
altra categoria
0204 Residus de l’elaboració de sucre
020401 Terra procedent de la neteja i
el rentatge de la remolatxa
020402 Carbonat càlcic fora d’especifi-
cació
020403 Llots del tractament in situ d’e-
fluents
020499 Residus no especificats en cap
altra categoria
0205 Residus de la indústria de pro-
ductes lactis
020501 Materials inadequats per al
consum o l’elaboració
020502 Llots del tractament in situ d’e-
fluents
020599 Residus no especificats en cap
altra categoria
0206 Residus de la indústria de fleca i
pastisseria
020601 Materials inadequats per al
consum o l’elaboració
020602 Residus de conservants
020603 Llots del tractament in situ d’e-
fluents
020699 Residus no especificats en cap
altra categoria
0207 Residus de la producció de begu-
des alcohòliques i no alcohòliques
(excepte cafè, te i cacau)
020701 Residus de rentatge, neteja i re-
ducció mecànica de matèries primeres
020702 Residus de la destil·lació d’al-
cohols
020703 Residus del tractament químic
020704 Materials inadequats per al
consum o l’elaboració
020705 Llots del tractament in situ d’e-
fluents
020799 Residus no especificats en cap
altra categoria
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
030101 Residus d’escorça i suro
030104* Serradures, encenalls, retalls,
fusta, taulers de partícules i fulloles
que contenen substàncies perilloses
030105 Serradures, encenalls, retalls,
fusta, taulers de partícules i fulloles di-
ferents dels esmentats en el codi
030104
030199 Residus no especificats en cap
altra categoria
0302 Residus dels tractaments de con-
servació de la fusta
030201* Conservants de la fusta
orgànics no halogenats
030202* Conservants de la fusta orga-
noclorats
030203* Conservants de la fusta orga-
nometàl·lics
030204* Conservants de la fusta in-
orgànics
030205* Altres conservants de la fusta
que contenen substàncies perilloses
030299 Conservants de la fusta no es-
pecificats en cap altra categoria
0303 Residus de la producció i trans-
formació de pasta de paper, paper i
cartró
030301 Residus d’escorça i fusta
030302 Llots de lleixius verds (proce-
dents de la recuperació de lleixius de
cocció)
030305 Llots del destintatge proce-
dents del reciclatge de paper
030307 Deixalles, separades mecàni-
cament, de pasta elaborada a partir de
residus de paper i cartró
030308 Residus procedents de la clas-
sificació de paper i cartró destinats al
reciclatge
030309 Residus de llots calcaris
030310 Deixalles de fibres i llots de fi-
bres, de materials de càrrega i d’estu-
cat , obt ingudes per separació
mecànica
030311 Llots del tractament in situ d’e-
fluents, diferents dels especificats en
el codi 030310
030399 Residus no especificats en cap
altra categoria
04 Residus de les indústries del cuir,
de la pell i del tèxtil
0401 Residus de les indústries del cuir i
de la pell
040101 Carnasses i serratges d’encalci-
nament
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040102 Residus d’encalcinament
040103* Residus de desgreixatge que
contenen dissolvents sense fase líqui-
da
040104 Residus líquids d’adob que
contenen crom
040105 Residus líquids d’adob que no
contenen crom
040106 Llots, en particular els proce-
dents del tractament in situ d’efluents,
que contenen crom
040107 Llots, en particular els proce-
dents del tractament in situ d’efluents,
que no contenen crom
040108 Residus de pell adobada (ser-
ratges, encenalls, retall i pols) que
contenen crom
040109 Residus de confecció i acabat
040199 Residus no especificats en cap
altra categoria
0402 Residus de la indústria tèxtil
040209 Residus de materials compos-
tos (tèxtils impregnats, elastòmers,
plastòmers)
040210 Matèria orgànica de productes
naturals (per exemple greix, cera)
040214* Residus de l’acabat que conte-
nen dissolvents orgànics
040215 Residus de l’acabat diferents
dels especificats en el codi 040214
040216* Colorants i pigments que con-
tenen substàncies perilloses
040217 Colorants i pigments diferents
dels esmentats en el codi 040216
040219* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
040220 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels esmentats en el
codi 040219
040221 Residus de fibres tèxtils no
processades
040222 Residus de fibres tèxtils pro-
cessades
040299 Residus no especificats en cap
altra categoria
05 Residus de la refinació del petroli,
purificació del gas natural i tractament
pirolític del carbó
0501 Residus de la refinació del petroli

050102* Llots de dessalatge
050103* Llots de fons de tancs
050104* Llots d’alquil àcid
050105* Vessaments d’hidrocarburs
050106* Llots oliosos procedents d’o-
peracions de manteniment de plantes
o equips

050107* Quitrans àcids
050108* Altres quitrans
050109* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
050110 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels esmentats en el
codi 050109
050111* Residus procedents de la ne-
teja de combustibles amb bases
050112* Hidrocarburs que contenen
àcids
050113 Llots procedents de l’aigua d’a-
limentació de calderes
050114 Residus de columnes de refri-
geració
050115* Argiles de filtració usades
050116 Residus que contenen sofre
procedents de la dessulfuració del pe-
troli
050117 Betums
050199 Residus no especificats en cap
altra categoria
0506 Residus del tractament pirolític
del carbó
050601* Quitrans àcids
050603* Altres quitrans
050604 Residus de columnes de refri-
geració
050699 Residus no especificats en cap
altra categoria
0507 Residus de la purificació i el
transport de gas natural
050701* Residus que contenen mercuri
050702 Residus que contenen sofre
050799 Residus no especificats en cap
altra categoria
06 Residus de processos químics in-
orgànics
0601 Residus de la fabricació, formula-
ció, distribució i utilització (FFDU)
d’àcids
060101* Àcid sulfúric i àcid sulfurós
060102* Àcid clorhídric
060103* Àcid fluorhídric
060104* Àcid fosfòric i àcid fosforós
060105* Àcid nítric i àcid nitrós
060106* Altres àcids
060199 Residus no especificats en cap
altra categoria
0602 Residus de la FFDU de bases
060201* Hidròxid càlcic
060203* Hidròxid amònic
060204* Hidròxid potàssic i hidròxid
sòdic
060205* Altres bases
060299 Residus no especificats en cap
altra categoria

0603 Residus de la FFDU de sals i les
seves solucions i d’òxids metàl·lics
060311* Sals sòlides i solucions que
contenen cianurs
060313* Sals sòlides i solucions que
contenen metalls pesants
060314 Sals sòlides i solucions di-
ferents de les esmentades en els codis
060311 i 060313
060315* Òxids metàl·lics que contenen
metalls pesants
060316 Òxids metàl·lics diferents dels
esmentats en el codi 060315
060399 Residus no especificats en cap
altra categoria
0604 Residus que contenen metalls di-
ferents dels esmentats en el codi 0603
060403* Residus que contenen arsènic
060404* Residus que contenen mercu-
ri
060405* Residus que contenen altres
metalls pesants
060499 Residus no especificats en cap
altra categoria
0605 Llots del tractament in situ d’e-
fluents
060502* Llots del tractament in situ d’e-
fluents que contenen substàncies pe-
rilloses
060503 Llots del tractament in situ d’e-
fluents, diferents dels esmentats en el
codi 060502
0606 Residus de la FFDU de productes
químics que contenen sofre, de pro-
cessos químics del sofre i de processos
de dessulfuració
060602* Residus que contenen sulfurs
perillosos
060603 Residus que contenen sulfurs
diferents dels esmentats en el codi
060602
060699 Residus no especificats en cap
altra categoria
0607 Residus de la FFDU d’halògens i
de processos químics dels halògens
060701* Residus d’electròlisi que con-
tenen amiant
060702* Carbó actiu procedent de la
producció de clor
060703* Llots de sulfat bàric que conte-
nen mercuri
060704* Solucions i àcids, per exem-
ple, àcid de contacte
060799 Residus no especificats en cap
altra categoria
0608 Residus de la FFDU del silici i els
seus derivats
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060802* Residus que contenen clorosi-
lans perillosos
060899* Residus no especificats en cap
altra categoria
0609 Residus de la FFDU de productes
químics que contenen fòsfor i proces-
sos químics del fòsfor
060902 Escòries de fòsfor
060903 Residus càlcics de reacció que
contenen o estan contaminats amb
substàncies perilloses
060904 Residus càlcics de reacció di-
ferents dels esmentats en el codi
060903
060999 Residus no especificats en cap
altra categoria
0610 Residus de la FFDU de productes
químics que contenen nitrogen i pro-
cessos químics del nitrogen i de la fa-
bricació de fertilitzants
061002* Residus que contenen
substàncies perilloses
061099 Residus no especificats en cap
altra categoria
0611 Residus de la fabricació de pig-
ments inorgànics i opacificants
061101 Residus càlcics de reacció pro-
cedents de la producció de diòxid de
titani
061199 Residus no especificats en cap
altra categoria
0613 Residus de processos químics in-
orgànics no especificats en cap altra
categoria
061301* Productes fitosanitaris in-
orgànics, conservants de la fusta i al-
tres biocides
061302* Carbó actiu usat (excepte el
codi 060702)
061303 Negre de carbó
061304* Residus procedents de la
transformació de l’amiant
061305* Sutge
061399 Residus no especificats en cap
altra categoria
07 Residus de processos químics
orgànics
0701 Residus de la fabricació, formula-
ció, distribució i utilització (FFDU) de
productes químics orgànics de base
070101* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070103* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070104* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics
070107* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats

070108* Altres residus de reacció i de
destil·lació
070109* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
070110* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats
070111* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070112 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070111
070199 Residus no especificats en cap
altra categoria
0702 Residus de la FFDU de plàstics,
cautxú sintètic i fibres artificials
070201* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070203* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070204* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics
070207* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats
070208* Altres residus de reacció i de
destil·lació
070209* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
070210* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats
070211* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070212 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070211
070213 Residus de plàstic
070214* Residus procedents d’additius
que contenen substàncies perilloses
070215 Residus procedents d’additius
diferents dels especificats en el codi
070214
070216* Residus que contenen silico-
nes perilloses
070217 Residus que continguin silico-
nes diferents de les especificades al
codi 070216
070299 Residus no especificats en cap
altra categoria
0703 Residus de la FFDU de tints i pig-
ments orgànics(excepte els del sub-
capítol 0611)
070301* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070303* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070304* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics

070307* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats
070308* Altres residus de reacció i de
destil·lació
070309* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
070310* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats
070311* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070312 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070311
070399 Residus no especificats en cap
altra categoria
0704 Residus de la FFDU de productes
fitosanitaris orgànics (excepte els dels
codis 020108 i 020109), de conser-
vants de la fusta (excepte els del sub-
capítol 0302) i altres biocides
070401* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070403* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070404* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics
070407* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats
070409* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
070410* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats
070411* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070412 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070411
070413* Residus sòlids que contenen
substàncies perilloses
070499 Residus no especificats en cap
altra categoria
0705 Residus de la FFDU de productes
farmacèutics
070501* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070503* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070504* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics
070507* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats
070508* Altres residus de reacció i de
destil·lació
070509* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
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070510* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats
070511* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070512 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070511
070513* Residus sòlids que contenen
substàncies perilloses
070514 Residus sòlids diferents dels
especificats en el codi 070513
070599 Residus no especificats en cap
altra categoria
0706 Residus de la FFDU de greixos,
sabons, detergents, desinfectants i
cosmètics
070601* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070603* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070604* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics
070607* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats
070608* Altres residus de reacció i de
destil·lació
070609* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
070610* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats
070611* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070612 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070611
070699 Residus no especificats en cap
altra categoria
0707 Residus de la FFDU de productes
químics resultants de la química fina i
productes químics no especificats en
cap altra categoria
070701* Líquids de neteja i licors mare
aquosos
070703* Dissolvents, líquids de neteja i
licors mare organohalogenats
070704* Altres dissolvents, líquids de
neteja i licors mare orgànics
070707* Residus de reacció i de des-
til·lació halogenats
070708* Altres residus de reacció i de
destil·lació
070709* Tortons de filtració i absor-
bents usats halogenats
070710* Altres tortons de filtració i ab-
sorbents usats

070711* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
070712 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 070711
070799 Residus no especificats en cap
altra categoria
08 Residus de la fabricació, formula-
ció, distribució i utilització (FFDU) de
revestiments (pintures, vernissos i es-
malts vitris), adhesius, segelladors i
tintes d’impressió
0801 Residus de la FFDU i del decapat-
ge o l’eliminació de pintura i vernís
080111* Residus de pintura i vernís
que contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses
080112 Residus de pintura i vernís di-
ferents dels especificats en el codi
080111
080113* Llots de pintura i vernís que
contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses
080114 Llots de pintura i vernís di-
ferents dels especificats en el codi
080113
080115* Llots aquosos que contenen
pintura o vernís amb dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses
080116 Llots aquosos que contenen
pintura o vernís diferents dels especifi-
cats en el codi 080115
080117* Residus del decapatge o l’eli-
minació de pintura i vernís que conte-
nen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses
080118 Residus del decapatge o l’eli-
minació de pintura i vernís diferents
dels especificats en el codi 080117
080119* Suspensions aquoses que
contenen pintura o vernís amb dissol-
vents orgànics o altres substàncies pe-
rilloses
080120 Suspensions aquoses que con-
tenen pintura o vernís diferents de les
especificades en el codi 080119
080121* Residus de decapants o de-
senvernissadors
080199 Residus no especificats en cap
altra categoria
0802 Residus de la FFDU d’altres reves-
timents (inclosos els materials
ceràmics)
080201 Residus de sorra de revesti-
ment
080202 Llots aquosos que contenen
materials ceràmics

080203 Suspensions aquoses que con-
tenen materials ceràmics
080299 Residus no especificats en cap
altra categoria
0803 Residus de la FFDU de tintes d’im-
pressió
080307 Llots aquosos que contenen
tinta
080308 Residus líquids aquosos que
contenen tinta
080312* Residus de tintes que conte-
nen substàncies perilloses
080313 Residus de tintes diferents dels
especificats en el codi 080312
080314* Llots de tinta que contenen
substàncies perilloses
080315 Llots de tinta diferents dels es-
pecificats en el codi 080314
080316* Residus de solucions corrosi-
ves
080317* Residus de tòner per a impres-
sió que contenen substàncies perillo-
ses
080318 Residus de tòner per a impres-
sió diferents dels especificats en el
codi 080317
080319* Olis de dispersió
080399 Residus no especificats en cap
altra categoria
0804 Residus de la FFDU d’adhesius i
segelladors (incloent-hi els productes
d’impermeabilització)
080409* Residus d’adhesius i segella-
dors que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses
080410 Residus d’adhesius i segella-
dors diferents dels especificats en el
codi 080409
080411* Llots d’adhesius i segelladors
que contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses
080412 Llots d’adhesius i segelladors
diferents dels especificats en el codi
080411
080413* Llots aquosos que contenen
adhesius i segelladors amb dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses
080414 Llots aquosos que contenen
adhesius i segelladors diferents dels
especificats en el codi 080413
080415* Residus líquids aquosos que
contenen adhesius o segelladors amb
dissolvents orgànics o altres substàn-
cies perilloses
080416 Residus líquids aquosos que
contenen adhesius o segelladors di-
ferents dels especificats en el codi
080415
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080417* Oli de resina
080499 Residus no especificats en cap
altra categoria
0805 Residus no especificats d’una al-
tra manera en el capítol 08
080501* Isocianats residuals
09 Residus de la indústria fotogràfica
0901 Residus de la indústria fotogràfi-
ca
090101* Solucions de revelatge i solu-
cions activadores a l’aigua
090102* Solucions de revelatge de pla-
ques d’impressió a l’aigua
090103* Solucions de revelatge amb
dissolvents
090104* Solucions de fixatge
090105* Solucions de blanqueig i solu-
cions de blanqueig-fixatge
090106* Residus que contenen plata
procedent del tractament in situ de re-
sidus fotogràfics
090107 Pel·lícules i paper fotogràfic
que contenen plata o compostos de
plata
090108 Pel·lícules i paper fotogràfic
que no contenen plata ni compostos
de plata
090110 Càmeres d’un sol ús sense pi-
les ni acumuladors
090111* Càmeres d’un sol ús amb piles
o acumuladors inclosos en els codis
160601, 160602 o 160603
090112 Càmeres d’un sol ús amb piles
o acumuladors diferents de les especi-
ficades en el codi 090111
090113* Residus líquids aquosos pro-
cedents de la recuperació in situ de
plata diferents dels especificats en el
codi 090106
090199 Residus no especificats en cap
altra categoria
10 Residus de processos tèrmics
1001 Residus de centrals elèctriques i
altres plantes de combustió (excepte
el capítol 19)
100101 Cendra de llar, escòries i pols
de caldera (excepte la pols de caldera
especificada en el codi 100104)
100102 Cendra volant del carbó
100103 Cendra volant de torba i de
fusta (no tractada)
100104* Cendra volant i pols de calde-
ra d’hidrocarburs
100105 Residus càlcics de reacció en
forma sòlida procedents de la dessul-
furació de gasos de combustió

100107 Residus càlcics de reacció en
forma de llots procedents de la dessul-
furació de gasos de combustió
100109* Àcid sulfúric
100113* Cendra volant d’hidrocarburs
emulsionats usats com a combustibles
100114* Cendra de llar, escòries i pols
de caldera procedents de la coinci-
neració que contenen substàncies pe-
rilloses
100115 Cendra de llar, escòries i pols
de caldera procedents de la coinci-
neració diferents de les especificades
en el codi 100114
100116* Cendra volant procedent de la
coincineració que conté substàncies
perilloses
100117 Cendra volant procedent de la
coincineració diferent de les especifi-
cades en el codi 100116
100118* Residus procedents de la de-
puració de gasos que contenen
substàncies perilloses
100119 Residus procedents de la de-
puració de gasos diferents dels especi-
ficats en els codis 100105, 100107 i
100118
100120* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
100121 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 100120
100122* Llots aquosos que contenen
substàncies perilloses procedents de
la neteja de calderes
100123 Llots aquosos procedents de la
neteja de calderes diferents dels espe-
cificats en el codi 100122
100124 Sorra de llits fluïditzats
100125 Residus procedents de l’em-
magatzematge i la preparació de com-
bustible de centrals termoelèctriques
de carbó
100126 Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració
100199 Residus no especificats en cap
altra categoria
1002 Residus de la indústria del ferro i
de l’acer
100201 Residus del tractament
d’escòries
100202 Escòries no tractades
100207* Residus sòlids del tractament
de gasos que contenen substàncies
perilloses

100208 Residus sòlids del tractament
de gasos diferents dels especificats en
el codi 100207
100210 Escata de laminatge
100211* Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració que contenen olis
100212 Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració diferents dels espe-
cificats en el codi 100211
100213* Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos que contenen
substàncies perilloses
100214 Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos diferents dels es-
pecificats en el codi 100213
100215 Altres llots i tortons de filtració
100299 Residus no especificats en cap
altra categoria
1003 Residus de la termometal·lúrgia
de l’alumini
100302 Fragments d’ànodes
100304* Escòries de la producció
primària
100305 Pols d’alúmina
100308* Escòries salines de la produc-
ció secundària
100309* Garbelladures negres de la
producció secundària
100315* Escumes inflamables o que
emeten, en contacte amb l’aigua,
gasos inflamables en quantitats pe-
rilloses
100316 Escumes diferents de les espe-
cificades en el codi 100315
100317* Residus que contenen quitrà
procedents de la fabricació d’ànodes
100318 Residus que contenen carboni
procedents de la fabricació d’ànodes
diferents dels especificats en el codi
100317
100319* Partícules, procedents dels
efluents gasosos, que contenen
substàncies perilloses
100320 Partícules, procedents dels
efluents gasosos, diferents de les espe-
cificades en el codi 100319
100321* Altres partícules i pols (inclo-
sa la pols de mòlta) que contenen
substàncies perilloses
100322 Altres partícules i pols (inclosa
la pols de mòlta) diferents de les espe-
cificades en el codi 100321
100323* Residus sòlids del tractament
de gasos que contenen substàncies
perilloses
100324 Residus sòlids del tractament
de gasos diferents dels especificats en
el codi 100323
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100325* Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos que contenen
substàncies perilloses
100326 Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos diferents dels es-
pecificats en el codi 100325
100327* Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració que contenen olis
100328 Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració diferents dels es-
pecificats en el codi 100327
100329* Residus del tractament
d’escòries salines i garbelladures ne-
gres que contenen substàncies perillo-
ses
100330 Residus del tractament
d’escòries salines i garbelladures ne-
gres diferents dels especificats en el
codi 100329
100399 Residus no especificats en cap
altra categoria
1004 Residus de la termometal·lúrgia
del plom
100401* Escòries de la producció
primària i secundària
100402* Garbelladures i escumes de la
producció primària i secundària
100403* Arseniat de calci
100404* Partícules procedents dels
efluents gasosos
100405* Altres partícules i pólvores
100406* Residus sòlids del tractament
de gasos
100407* Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos
100409* Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració que contenen olis
100410 Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració diferents dels es-
pecificats en el codi 100409
100499 Residus no especificats en cap
altra categoria
1005 Residus de la termometal·lúrgia
del zinc
100501 Escòries de la producció
primària i secundària
100503* Partícules procedents dels
efluents gasosos
100504 Altres partícules i pólvores
100505* Residus sòlids del tractament
de gasos
100506* Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos
100508* Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració que contenen olis
100509 Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració diferents dels es-
pecificats en el codi 100508

100510* Garbelladures i escumes in-
flamables o que emeten, en contacte
amb l’aigua, gasos inflamables en
quantitats perilloses
100511 Garbelladures i escumes di-
ferents de les especificades en el codi
100510
100599 Residus no especificats en cap
altra categoria
1006 Residus de la termometal·lúrgia
del coure
100601 Escòries de la producció
primària i secundària
100602 Garbelladures i escumes de la
producció primària i secundària
100603* Partícules procedents dels
efluents gasosos
100604 Altres partícules i pólvores
100606* Residus sòlids del tractament
de gasos
100607* Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos
100609* Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració que contenen olis
100610 Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració diferents dels es-
pecificats en el codi 100609
100699 Residus no especificats en cap
altra categoria
1007 Residus de la termometal·lúrgia
de la plata, l’or i el platí
100701 Escòries de la producció
primària i secundària
100702 Garbelladures i escumes de la
producció primària i secundària
100703 Residus sòlids del tractament
de gasos
100704 Altres partícules i pólvores
100705 Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos
100707* Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració que contenen olis
100708 Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració diferents dels es-
pecificats en el codi 100707
100799 Residus no especificats en cap
altra categoria
1008 Residus de la termometal·lúrgia
d’altres metalls no ferris
100804 Partícules i pols
100808* Escòries salines de la produc-
ció primària i secundària
100809 Altres escòries
100810* Garbelladures i escumes in-
flamables o que emeten, en contacte
amb l’aigua, gasos inflamables en
quantitats perilloses

100811 Garbelladures i escumes di-
ferents de les especificades en el codi
100810
100812* Residus que contenen quitrà
procedents de la fabricació d’ànodes
100813 Residus que contenen carboni
procedents de la fabricació d’ànodes
diferents dels especificats en el codi
100812
100814 Fragments d’ànodes
100815* Partícules, procedents dels
efluents gasosos, que contenen
substàncies perilloses
100816 Partícules procedents dels
efluents gasosos diferents de les espe-
cificades en el codi 100815
100817* Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos que contenen
substàncies perilloses
100818 Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos diferents dels es-
pecificats en el codi 100817
100819* Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració que contenen olis
100820 Residus del tractament de l’ai-
gua de refrigeració diferents dels espe-
cificats en el codi 100819
100899 Residus no especificats en cap
altra categoria
1009 Residus de la fosa de peces fèr-
ries
100903 Escòries de forn
100905* Mascles i motlles de fosa
sense colada que contenen substàn-
cies perilloses
100906 Mascles i motlles de fosa sense
colada diferents dels especificats en el
codi 100905
100907* Mascles i motlles de fosa amb
colada que contenen substàncies pe-
rilloses
100908 Mascles i motlles de fosa amb
colada diferents dels especificats en el
codi 100907
100909* Partícules, procedents dels
efluents gasosos, que contenen
substàncies perilloses
100910 Partícules procedents dels
efluents gasosos diferents de les espe-
cificades en el codi 100909
100911* Altres partícules que conte-
nen substàncies perilloses
100912 Altres partícules diferents de
les especificades en el codi 100911
100913* Lligants residuals que conte-
nen substàncies perilloses
100914 Lligants residuals diferents dels
especificats en el codi 100913
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100915* Residus d’agents indicadors
de fissuració que contenen substàn-
cies perilloses
100916 Residus d’agents indicadors de
fissuració diferents dels especificats en
el codi 100915
100999 Residus no especificats en cap
altra categoria
1010 Residus de la fosa de peces no
fèrries
101003 Escòries de forn
101005* Mascles i motlles de fosa
sense colada que contenen substàn-
cies perilloses
101006 Mascles i motlles de fosa sense
colada diferents dels especificats en el
codi 101005
101007* Mascles i motlles de fosa amb
colada que contenen substàncies pe-
rilloses
101008 Mascles i motlles de fosa amb
colada diferents dels especificats en el
codi 101007
101009* Partícules, procedents dels
efluents gasosos, que contenen
substàncies perilloses
101010 Partícules procedents dels
efluents gasosos diferents de les espe-
cificades en el codi 101009
101011* Altres partícules que conte-
nen substàncies perilloses
101012 Altres partícules diferents de
les especificades en el codi 101011
101013* Lligants residuals que conte-
nen substàncies perilloses
101014 Lligants residuals diferents
dels especificats en el codi 101013
101015* Residus d’agents indicadors
de fissuració que contenen substàn-
cies perilloses
101016 Residus d’agents indicadors de
fissuració diferents dels especificats en
el codi 101015
101099 Residus no especificats en cap
altra categoria
1011 Residus de la fabricació del vidre
i els seus derivats
101103 Residus de materials de fibra
de vidre
101105 Partícules i pols
101109* Residus de la preparació de
mescles abans del procés de cocció
que contenen substàncies perilloses
101110 Residus de la preparació de
mescles abans del procés de cocció di-
ferents dels especificats en el codi
101109

101111* Residus de petites partícules
de vidre i de pols de vidre que conte-
nen metalls pesants (per exemple, de
tubs catòdics)
101112 Residus de vidre diferents dels
especificats en el codi 101111
101113* Llots procedents del poliment
i esmerilament del vidre que contenen
substàncies perilloses
101114 Llots procedents del poliment i
esmerilament del vidre diferents dels
especificats en el codi 101113
101115* Residus sòlids del tractament
de gasos de combustió que contenen
substàncies perilloses
101116 Residus sòlids del tractament
de gasos de combustió diferents dels
especificats en el codi 101115
101117* Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos que contenen
substàncies perilloses
101118 Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos diferents dels es-
pecificats en el codi 101117
101119* Residus sòlids del tractament
in situ d’efluents que contenen
substàncies perilloses
101120 Residus sòlids del tractament
in situ d’efluents diferents dels especi-
ficats en el codi 101119
101199 Residus no especificats en cap
altra categoria
1012 Residus de la fabricació de pro-
ductes ceràmics, maons, teules i mate-
rials de construcció
101201 Residus de la preparació de
mescles abans del procés de cocció
101203 Partícules i pols
101205 Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos
101206 Motlles rebutjats
101208 Residus de ceràmica, maons,
teules i materials de construcció (des-
prés del procés de cocció)
101209* Residus sòlids del tractament
de gasos que contenen substàncies
perilloses
101210 Residus sòlids del tractament
de gasos diferents dels especificats en
el codi 101209
101211* Residus de vidrat que conte-
nen metalls pesants
101212 Residus de vidrat diferents dels
especificats en el codi 101211
101213 Llots del tractament in situ d’e-
fluents
101299 Residus no especificats en cap
altra categoria

1013 Residus de la fabricació de ci-
ment, calç i guix i de productes deri-
vats
101301 Residus de la preparació de
mescles abans del procés de cocció
101304 Residus de calcinació i hidrata-
ció de la calç
101306 Partícules i pols (excepte els
codis 101312 i 101313)
101307 Llots i tortons de filtració del
tractament de gasos
101309* Residus de la fabricació de fi-
brociment que contenen amiant
101310 Residus de la fabricació de fi-
brociment diferents dels especificats
en el codi 101309
101311 Residus de materials compos-
tos a base de ciment diferents dels es-
pecificats en els codis 101309 i 101310
101312* Residus sòlids del tractament
de gasos que contenen substàncies
perilloses
101313 Residus sòlids del tractament
de gasos diferents dels especificats en
el codi 101312
101314 Residus de formigó i llots de
formigó
101399 Residus no especificats en cap
altra categoria
1014 Residus de crematoris
101401* Residus de la depuració de
gasos que contenen mercuri
11 Residus del tractament químic de
superfície i del recobriment de metalls
i altres materials; residus de la hidro-
metal·lúrgia no fèrria
1101 Residus del tractament químic de
superfície i del recobriment de metalls
i altres materials (p. ex. processos de
galvanització, de recobriment amb
zinc, processos de decapatge, gravat,
fosfatació, desgreixatge alcalí i ano-
dització
110105* Àcids de decapatge
110106* Àcids no especificats en cap
altra categoria
110107* Bases de decapatge
110108* Llots de fosfatació
110109* Llots i tortons de filtració que
contenen substàncies perilloses
110110 Llots i tortons de filtració di-
ferents dels especificats en el codi
110109
110111* Líquids aquosos d’esbandida
que contenen substàncies perilloses
110112 Líquids aquosos d’esbandida
diferents dels especificats en el codi
110111
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110113* Residus de desgreixatge que
contenen substàncies perilloses
110114 Residus de desgreixatge di-
ferents dels especificats en el codi
110113
110115* Eluats i llots procedents de
sistemes de membranes o d’intercanvi
iònic que contenen substàncies pe-
rilloses
110116* Resines intercanviadores de
ions saturades o usades
110198* Altres residus que contenen
substàncies perilloses
110199 Residus no especificats en cap
altra categoria
1102 Residus de processos hidrome-
tal·lúrgics no ferris
110202* Llots de la hidrometal·lúrgia
del zinc (inclosa jarosita i goethita)
110203 Residus de la producció d’àno-
des per a processos d’electròlisi aquo-
sa
110205* Residus de processos de la hi-
drometal·lúrgia del coure que conte-
nen substàncies perilloses
110206 Residus de processos de la hi-
drometal·lúrgia del coure diferents
dels especificats en el codi 110205
110207* Altres residus que contenen
substàncies perilloses
110299 Residus no especificats en cap
altra categoria
1103 Llots i sòlids de processos de
tremp
110301* Residus que contenen cianur
110302* Altres residus
1105 Residus de processos de galva-
nització en calent
110501 Mates de galvanització
110502 Cendres de zinc
110503* Residus sòlids del tractament
de gasos
110504* Fundents usats
110599 Residus no especificats en cap
altra categoria
12 Residus de l’emmotllament i tracta-
ment físic i mecànic de superfície de
metalls i plàstics
1201 Residus de l’emmotllament i el
tractament físic i mecànic de superfície
de metalls i plàstics
120101 Llimadures i llimalla de metalls
ferris
120102 Pols i partícules de metalls fer-
ris
120103 Llimadures i llimalla de metalls
no ferris

120104 Pols i partícules de metalls no
ferris
120105 Llimalla i rebaves de plàstic
120106* Olis minerals de mecanització
que contenen halògens (excepte les
emulsions o dissolucions)
120107* Olis minerals de mecanització
sense halògens (excepte les emulsions
o dissolucions)
120108* Emulsions i dissolucions de
mecanització que contenen halògens
120109* Emulsions i dissolucions de
mecanització sense halògens
120110* Olis sintètics de mecanització
120112* Ceres i greixos usats
120113 Residus de soldadura
120114* Llots de mecanització que
contenen substàncies perilloses
120115 Llots de mecanització diferents
dels especificats en el codi 120114
120116* Residus de granallatge o adol-
lament que contenen substàncies pe-
rilloses
120117 Residus de granallatge o ado-
llament diferents dels especificats en
el codi 120116
120118* Llots metàl·lics (llots d’esmeri-
lament, rectificat i lapidatge) que con-
tenen olis
120119* Olis de mecanització fàcil-
ment biodegradables
120120* Moles i materials d’esmerila-
ment usats que contenen substàncies
perilloses
120120 Moles i materials d’esmerila-
ment usats diferents dels especificats
en el codi 120120
120120 Residus no especificats en cap
altra categoria
1203 Residus dels processos de des-
greixatge amb aigua i vapor (excepte
el capítol 11)
120301* Líquids aquosos de neteja
120302* Residus de desgreixatge amb
vapor
13 Residus d’olis i de combustibles
líquids (excepte olis comestibles i els
dels capítols 05, 12 i 19)
1301 Residus d´olis hidràulics
130101* Olis hidràulics que contenen
PCB

130104* Emulsions clorades
130105* Emulsions no clorades
130109* Olis hidràulics minerals clo-
rats
130110* Olis hidràulics minerals no
clorats
130111* Olis hidràulics sintètics

130112* Olis hidràulics fàcilment bio-
degradables
130113* Altres olis hidràulics
1302 Residus d’olis de motor, de trans-
missió mecànica i lubricants
130204* Olis minerals clorats de mo-
tor, de transmissió mecànica i lubri-
cants
130205* Olis minerals no clorats de
motor, de transmissió mecànica i lubri-
cants
130206* Olis sintètics de motor, de
transmissió mecànica i lubricants
130206* Olis fàcilment biodegradables
de motor, de transmissió mecànica i
lubricants
130206* Altres olis de motor, de trans-
missió mecànica i lubricants
1303 Residus d’olis d’aïllament i trans-
missió de calor
130301* Olis d’aïllament i transmissió
de calor que contenen PCB

130306* Olis minerals clorats d’aïlla-
ment i transmissió de calor, diferents
dels especificats en el codi 130301
130307* Olis minerals no clorats d’aï-
llament i transmissió de calor
130308* Olis sintètics d’aïllament i
transmissió de calor
130309* Olis fàcilment biodegradables
d’aïllament i transmissió de calor
130310* Altres olis d’aïllament i trans-
missió de calor
1304 Olis de sentines
130401* Olis de sentines procedents
de la navegació en aigües continentals
130402* Olis de sentines recollits en
molls
130403* Olis de sentines procedents
d’altres tipus de navegació
1305 Restes de separadors d’aigua/
substàncies olioses
130501* Sòlids procedents de desare-
nadors i de separadors d’ai-
gua/substàncies olioses
130502* Llots de separadors d’ai-
gua/substàncies olioses
130503* Llots d’interceptors
130506* Olis procedents de separa-
dors d’aigua/substàncies olioses
130507* Aigua oliosa procedent de se-
paradors d’aigua/substàncies olioses
130508* Mescla de residus procedents
de desarenadors i de separadors d’ai-
gua/substàncies olioses
1307 Residus de combustibles líquids
130701* Fuel i gasoil
130702* Gasolina
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130703* Altres combustibles (incloses
mescles)
1308 Residus d’olis no especificats en
cap altra categoria
130801* Llots o emulsions de dessalat-
ge
130802* Altres emulsions
130899* Residus no especificats en cap
altra categoria
14 Residus de dissolvents, refrigerants
i propel·lents orgànics (excepte els
capítols 07 i 08)
1406 Residus de dissolvents, refrige-
rants i propel·lents d’escuma i aerosols
orgànics
140601* Clorofluorocarburs, HCFC,
HFC

140602* Altres dissolvents i mescles de
dissolvents halogenats
140603* Altres dissolvents i mescles de
dissolvents
140604* Llots o residus sòlids que con-
tenen dissolvents halogenats
140605* Llots o residus sòlids que con-
tenen altres dissolvents
15 Residus d’envasos; absorbents,
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 mu-
nicipal)
150101 Envasos de paper i cartró
150102 Envasos de plàstic
150103 Envasos de fusta
150104 Envasos metàl·lics
150105 Envasos compostos
150106 Envasos barrejats
150107 Envasos de vidre
150109 Envasos tèxtils
150110* Envasos que contenen restes
de substàncies perilloses o estan con-
taminats per aquestes substàncies
150111* Envasos metàl·lics, inclosos
els recipients a pressió buits, que con-
tenen una matriu sòlida i porosa pe-
rillosa (per exemple amiant)
1502 Absorbents, materials de filtració,
draps de neteja i roba protectora
150202* Absorbents, materials de fil-
tració (inclosos els filtres d’oli no espe-
cificats en cap altra categoria), draps
de neteja i roba protectora contami-
nats per substàncies perilloses
150203 Absorbents, materials de filtra-
ció, draps de neteja i roba protectora
diferents dels especificats en el codi
150202

16 Residus no especificats en cap altre
capítol de la llista
1601 Vehicles de diferents mitjans de
transport (incloses les màquines no de
carretera) al final de la seva vida útil i
residus del desballestament de vehi-
cles al final de la seva vida útil i del
manteniment de vehicles (excepte els
dels capítols 13, 14 i els subcapítols
1606 i 1608)
160103 Pneumàtics fora d’ús
160104* Vehicles al final de la seva
vida útil
160106 Vehicles al final de la seva vida
útil que no continguin líquids ni altres
components perillosos
160107* Filtres d’oli
160108* Components que contenen
mercuri
160109* Components que contenen
PCB

160110* Components explosius (per
exemple, coixins de seguretat)
160111* Sabates de fre que contenen
amiant
160112 Sabates de fre diferents de les
especificades en el codi 160111
160113* Líquids de frens
160114* Anticongelants que contenen
substàncies perilloses
160115 Anticongelants diferents dels
especificats en el codi 160114
160116 Dipòsits per a gasos liquats
160117 Metalls ferrosos
160118 Metalls no ferrosos
160119 Plàstic
160120 Vidre
160121* Components perillosos di-
ferents dels especificats en els codis
160107 a 160111, 160113 i 160114
160122 Components no especificats
en cap altra categoria
160199 Residus no especificats d’una
altra manera
1602 Residus d’equips elèctrics i elec-
trònics
160209* Transformadors i condensa-
dors que contenen PCB

160210* Equips rebutjats que conte-
nen PCB, o estan contaminats per
aquests, diferents dels especificats en
el codi 160209
160211* Equips rebutjats que conte-
nen clorofluorocarburs, HCFC, HFC

160212* Equips rebutjats que conte-
nen amiant lliure
160213* Equips rebutjats que conte-
nen components perillosos diferents

dels especificats en els codis 160209 a
160212
160214 Equips rebutjats diferents dels
especificats en els codis 160209 a
160213
160215* Components perillosos reti-
rats dels equips rebutjats
160216 Components retirats d’equips
rebutjats diferents dels especificats en
el codi 160215
1603 Lots de productes fora d’especifi-
cació i productes no utilitzats
160303* Residus inorgànics que conte-
nen substàncies perilloses
160304 Residus inorgànics diferents
dels especificats en el codi 160303
160305* Residus orgànics que conte-
nen substàncies perilloses
160306 Residus orgànics diferents dels
especificats en el codi 160305
1604 Residus d’explosius
160401* Residus de municions
160402* Residus de focs d’artifici
160403* Altres residus explosius
1605 Gasos en recipients a pressió i
productes químics rebutjats
160504* Gasos en recipients a pressió
(inclosos els halons) que contenen
substàncies perilloses
160505 Gasos en recipients a pressió
diferents dels especificats en el codi
160504
160506* Productes químics de labora-
tori que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses, incloses les
mescles de productes químics de labo-
ratori
160507* Productes químics inorgànics
rebutjats que consisteixen en, o conte-
nen, substàncies perilloses
160508* Productes químics orgànics
rebutjats que consisteixen en, o conte-
nen, substàncies perilloses
160509 Productes químics rebutjats di-
ferents dels especificats en els codis
160506, 160507 o 160508
1606 Piles i acumuladors
160601* Bateries de plom
160602* Acumuladors de Ni-Cd
160603* Piles que contenen mercuri
160604 Piles alcalines (excepte
160603)
160605 Altres piles i acumuladors
160606* Electròlits de piles i acumula-
dors recollits de manera selectiva
1607 Residus de la neteja de cisternes
de transport i emmagatzematge i de la

1724 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 37 - any 17 - 27.4.2005



neteja de cisternes (excepte els dels
capítols 05 i 13)
160708* Residus que contenen hidro-
carburs
160709* Residus que contenen altres
substàncies perilloses
160799 Residus no especificats en cap
altra categoria
1608 Catalitzadors usats
160801 Catalitzadors usats que conte-
nen or, plata, reni, rodi, pal·ladi, iridi o
platí (excepte el codi 160807)
160802* Catalitzadors usats que conte-
nen metalls de transició o compostos
de metalls de transició perillosos
160803 Catalitzadors usats que conte-
nen metalls de transició o compostos
de metalls de transició no especificats
d’una altra manera
160804 Catalitzadors usats procedents
del craqueig catalític en llit fluïditzat
(excepte els del codi 160807)
160805* Catalitzadors usats que conte-
nen àcid fosfòric
160806* Líquids usats utilitzats com a
catalitzadors
160807* Catalitzadors usats contami-
nats amb substàncies perilloses
1609 Substàncies oxidants
160901* Permanganats, per exemple,
permanganat potàssic
160902* Cromats, per exemple, cro-
mat potàssic, dicromat sòdic o potàs-
sic
160903* Peròxids, per exemple, però-
xid d’hidrogen
160904* Substàncies oxidants no espe-
cificades en cap altra categoria
1610 Residus líquids aquosos destinats
a plantes de tractament externes
161001* Residus líquids aquosos que
contenen substàncies perilloses
161002 Residus líquids aquosos di-
ferents dels especificats en el codi
161001
161003* Concentrats aquosos que
contenen substàncies perilloses
161004 Concentrats aquosos diferents
dels especificats en el codi 161003
1611 Residus de revestiments de forns
i refractaris
161101* Revestiments i refractaris a
base de carboni, procedents de pro-
cessos metal·lúrgics, que contenen
substàncies perilloses
161102 Revestiments i refractaris a
base de carboni, procedents de pro-

cessos metal·lúrgics diferents dels
especificats en el codi 161101
161103* Altres revestiments i refracta-
ris procedents de processos metal·lúr-
gics que contenen substàncies
perilloses
161104 Altres revestiments i refractaris
procedents de processos metal·lúrgics
diferents dels especificats en el codi
161103
161105* Revestiments i refractaris,
procedents de processos no metal·lúr-
gics, que contenen substàncies pe-
rilloses
161106 Revestiments i refractaris pro-
cedents de processos no metal·lúrgics,
diferents dels especificats en el codi
161105
17 Residus de la construcció i demoli-
ció (inclosa la terra excavada de zones
contaminades)
1701 Formigó, maons, teules i mate-
rials ceràmics
170101 Formigó
170102 Maons
170103 Teules i materials ceràmics
170106* Mescles, o fraccions separa-
des, de formigó, maons, teules i mate-
r ia ls ceràmics que contenen
substàncies perilloses
170107 Mescles de formigó, maons,
teules i materials ceràmics, diferents
de les especificades en el codi 170106
1702 Fusta, vidre i plàstic
170201 Fusta
170202 Vidre
170203 Plàstic
170204* Vidre, plàstic i fusta que con-
tenen substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes substàncies
1703 Mescles bituminoses, quitrà
d’hulla i altres productes enquitranats
170301* Mescles bituminoses que con-
tenen quitrà d’hulla
170302 Mescles bituminoses diferents
de les especificades en el codi 170301
170303* Quitrà d’hulla i productes en-
quitranats
1704 Metalls (inclosos els seus aliat-
ges)
170401 Coure, bronze, llautó
170402 Alumini
170403 Plom
170404 Zinc
170405 Ferro i acer
170406 Estany
170407 Metalls mesclats

170409* Residus metàl·lics contami-
nats amb substàncies perilloses
170410* Cables que contenen hidro-
carburs, quitrà d’hulla i altres substàn-
cies perilloses
170411 Cables diferents dels especifi-
cats en el codi 170410
1705 Terra (inclosa l’excavada de zo-
nes contaminades), pedres i llots de
drenatge
170503* Terra i pedres que contenen
substàncies perilloses
170504 Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503
170505* Llots de drenatge que conte-
nen substàncies perilloses
170506 Llots de drenatge diferents dels
especificats en el codi 170505
170507* Balast de vies fèrries que con-
té substàncies perilloses
170508 Balast de vies fèrries diferent
de l’especificat en el codi 170507
1706 Materials d’aïllament i materials
de construcció que contenen amiant
170601* Materials d’aïllament que con-
tenen amiant
170603* Altres materials d’aïllament
que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses
170604 Materials d’aïllament diferents
dels especificats en els codis 170601 i
170603
170605* Materials de construcció que
contenen amiant
1708 Materials de construcció a base
de guix
170801* Materials de construcció a
base de guix contaminats amb
substàncies perilloses
170802 Materials de construcció a base
de guix diferents dels especificats en el
codi 170801
1709 Altres residus de construcció i de-
molició
170901* Residus de construcció i de-
molició que contenen mercuri
170902* Residus de construcció i de-
molició que contenen PCB (per exem-
ple, segellants que contenen PCB,
revestiments de sòl a base de resines
que contenen PCB, envidraments do-
bles que contenen PCB, condensadors
que contenen PCB)
170903* Altres residus de construcció i
demolició (inclosos els residus mes-
clats) que contenen substàncies pe-
rilloses
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170904 Residus mesclats de construc-
ció i demolició diferents dels especifi-
cats en els codis 170901, 170902 i
170903
18 Residus de serveis mèdics o veteri-
naris o d’investigació associada (llevat
dels residus de cuina i de restaurant no
procedents directament de la presta-
ció d’assistència sanitària)
1801 Residus de maternitats, del diag-
nòstic, tractament o prevenció de ma-
lalties humanes
180101 Objectes tallants i punxants
(excepte el codi 180103)
180102 Restes anatòmiques i òrgans,
incloent-hi bosses i bancs de sang (ex-
cepte el codi 180103)
180103* Residus la recollida i elimina-
ció dels quals és objecte de requisits
especials per prevenir infeccions
180104 Residus la recollida i elimina-
ció dels quals no és objecte de requi-
sits especials per prevenir infeccions
(per exemple, embenatges, buidats de
guix, roba blanca, roba d’un sol ús,
bolquers)
180106* Productes químics que con-
sisteixen en, o contenen, substàncies
perilloses
180107 Productes químics diferents
dels especificats en el codi 180106
180108* Medicaments citotòxics i
citostàtics
180109 Medicaments diferents dels es-
pecificats en el codi 180108
180110* Residus d’amalgames proce-
dents de cures dentals
1802 Residus de la investigació, diag-
nòstic, tractament o prevenció de ma-
lalties d’animals
180201 Objectes tallants i punxants
(excepte el codi 180202)
180202* Residus la recollida i elimina-
ció dels quals és objecte de requisits
especials per prevenir infeccions
180203 Residus la recollida i elimina-
ció dels quals no és objecte de requi-
sits especials per prevenir infeccions
180205* Productes químics que con-
sisteixen en, o contenen, substàncies
perilloses
180206 Productes químics diferents
dels especificats en el codi 180205
180207* Medicaments citotòxics i
citostàtics
180208 Medicaments diferents dels es-
pecificats en el codi 180207

19 Residus de les instal·lacions per al
tractament de residus de les plantes
externes de tractament d’aigües resi-
duals i de la preparació d’aigua per a
consum humà i d’aigua per a ús indus-
trial
1901 Residus de la incineració o piròli-
si de residus
190102 Materials ferris separats de la
cendra de fons de forn
190105* Tortó de filtració del tracta-
ment de gasos
190106* Residus líquids aquosos del
tractament de gasos i altres residus
líquids aquosos
190107* Residus sòlids del tractament
de gasos
190110* Carbó actiu usat procedent
del tractament de gasos
190111* Cendres de fons de forn i
escòries que contenen substàncies pe-
rilloses
190112 Cendres de fons de forn i
escòries diferents de les especificades
en el codi 190111
190113* Cendra volant que conté
substàncies perilloses
190114 Cendra volant diferent de les
especificades en el codi 190113
190115* Pols de caldera que conté
substàncies perilloses
190116 Pols de caldera diferent de l’es-
pecificada en el codi 190115
190117* Residus de piròlisi que conte-
nen substàncies perilloses
190118 Residus de piròlisi diferents
dels especificats en el codi 190117
190119 Sorra de llits fluïditzats
190199 Residus no especificats en cap
altra categoria
1902 Residus de tractaments fisico-
químics de residus (incloses la descro-
mati tzació, descianuri tzació i
neutralització)
190203 Residus mesclats prèviament,
compostos exclusivament per residus
no perillosos
190204* Residus mesclats prèviament,
compostos per almenys un residu pe-
rillós
190205* Llots de tractaments fisico-
químics que contenen substàncies pe-
rilloses
190206 Llots de tractaments fisico-
químics diferents dels especificats en
el codi 190205
190207* Olis i concentrats procedents
del procés de separació

190208* Residus combustibles líquids
que contenen substàncies perilloses
190209* Residus combustibles sòlids
que contenen substàncies perilloses
190210 Residus combustibles diferents
dels especificats en els codis 190208 i
190209
190211* Altres residus que contenen
substàncies perilloses
190299 Residus no especificats en cap
altra categoria
1903 Residus estabilitzats/solidificats
190304* Residus perillosos parcial-
ment estabilitzats
190305 Residus estabilitzats diferents
dels especificats en el codi 190304
190306* Residus perillosos solidificats
190307 Residus solidificats diferents
dels especificats en el codi 190306
1904 Residus vitrificats i residus de la
vitrificació
190401 Residus vitrificats
190402* Cendra volant i altres residus
del tractament de gasos
190403* Fase sòlida no vitrificada
190404 Residus líquids aquosos del
trempat de residus vitrificats
1905 Residus del tractament aerobi de
residus sòlids
190501 Fracció no compostada de re-
sidus municipals i assimilats
190502 Fracció no compostada de re-
sidus de procedència animal o vegetal
190503 Compost fora d’especificació
190599 Residus no especificats en cap
altra categoria
1906 Residus del tractament anaerobi
de residus
190603 Licors del tractament anaerobi
de residus municipals
190604 Llots de digestió del tractament
anaerobi de residus municipals
190605 Licors del tractament anaerobi
de residus animals i vegetals
190606 Llots de digestió del tractament
anaerobi de residus animals i vegetals
190699 Residus no especificats en cap
altra categoria
1907 Lixiviats d’abocador
190702* Lixiviats d’abocador que con-
tenen substàncies perilloses
190703 Lixiviats d’abocador diferents
dels especificats en el codi 190702
1908 Residus de les plantes de tracta-
ment d’aigües residuals no especifi-
cats en cap altra categoria
190801 Residus de garbellament
190802 Residus de desarenatge
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190805 Llots del tractament d’aigües
residuals urbanes
190806* Resines intercanviadores de
ions saturades o usades
190807* Solucions i llots de la rege-
neració d’intercanviadors de ions
190808* Residus procedents de siste-
mes de membranes que contenen me-
talls pesants
190809 Mescles de greixos i olis proce-
dents de la separació d’aigua/substàn-
cies olioses que contenen únicament
olis i greixos
190810* Mescles de greixos i olis pro-
cedents de la separació d’ai-
gua/substàncies olioses diferents de
les especificades en el codi 190809
190811* Llots que contenen substàn-
cies perilloses procedents del tracta-
ment biològic d’aigües residuals
industrials
190812 Llots procedents del tracta-
ment biològic d’aigües residuals in-
dustrials diferents dels especificats en
el codi 190811
190813* Llots que contenen substàn-
cies perilloses procedents d’altres trac-
taments d’aigües residuals industrials
190814 Llots procedents d’altres trac-
taments d’aigües residuals industrials
diferents dels especificats en el codi
190813
190899 Residus no especificats en cap
altra categoria
1909 Residus de la preparació d’aigua
per a consum humà o aigua per a ús
industrial
190901 Residus sòlids de la filtració
primària i el garbellament
190902 Llots de la clarificació de l’ai-
gua
190903 Llots de descarbonatació
190904 Carbó actiu usat
190905 Resines intercanviadores de
ions saturades o usades
190906 Solucions i llots de la regenera-
ció d’intercanviadors de ions
190999 Residus no especificats en cap
altra categoria
1910 Residus procedents de la frag-
mentació de residus que contenen
metalls
191001 Residus de ferro i acer
191002 Residus no ferris
191003* Fraccions lleugeres de frag-
mentació (fluff-light) i pols que conte-
nen substàncies perilloses

191004 Fraccions lleugeres de frag-
mentació (fluff-light) i pols diferents
de les especificades en el codi 191003
191005* Altres fraccions que contenen
substàncies perilloses
191006 Altres fraccions diferents de les
especificades en el codi 191005
1911 Residus de la regeneració d’olis
191101* Argiles de filtració usades
191102* Quitrans àcids
191103* Residus de líquids aquosos
191104* Residus de la neteja de com-
bustibles amb bases
191105* Llots del tractament in situ
d’efluents que contenen substàncies
perilloses
191106 Llots del tractament in situ d’e-
fluents diferents dels especificats en el
codi 191105
191107* Residus de la depuració d’e-
fluents gasosos
191199 Residus no especificats en cap
altra categoria
1912 Residus del tractament mecànic
de residus (per exemple, classificació,
trituració, compactació, peletització)
no especificats en cap altra categoria
191201 Paper i cartró
191202 Metalls ferris
191203 Metalls no ferris
191204 Plàstic i cautxú
191205 Vidre
191206* Fusta que conté substàncies
perilloses
191207 Fusta diferent de l’especificada
en el codi 191206
191208 Tèxtils
191209 Minerals (per exemple, sorra,
pedres)
191210 Residus combustibles (com-
bustible derivat de residus)
191211* Altres residus (incloses mes-
cles de materials) procedents del trac-
tament mecànic de residus que
contenen substàncies perilloses
191212 Altres residus (incloses mes-
cles de materials) procedents del trac-
tament mecànic de residus diferents
dels especificats en el codi 191211
1913 Residus de la recuperació de sòls
i d’aigües subterrànies
191301* Residus sòlids de la recupera-
ció de sòls que contenen substàncies
perilloses
191302 Residus sòlids de la recupera-
ció de sòls diferents dels especificats
en el codi 191301

191303* Llots de la recuperació de sòls
que contenen substàncies perilloses
191304 Llots de la recuperació de sòls
diferents dels especificats en el codi
191303
191305* Llots de la recuperació
d’aigües subterrànies que contenen
substàncies perilloses
191306 Llots de la recuperació
d’aigües subterrànies diferents dels es-
pecificats en el codi 191305
191307* Residus de líquids aquosos i
concentrats aquosos que contenen
substàncies perilloses procedents de
la recuperació d’aigües subterrànies
191308 Residus de líquids aquosos i
concentrats aquosos procedents de la
recuperació d’aigües subterrànies, di-
ferents dels especificats en el codi
191307
20 Residus municipals (residus domès-
tics i residus assimilables procedents
dels comerços, indústries i institu-
cions), incloses les fraccions recollides
de manera selectiva
2001 Fraccions recollides de manera
selectiva (excepte les especificades en
el subcapítol 15 01)
200101 Paper i cartró
200102 Vidre
200108 Residus biodegradables de
cuines i restaurants
200110 Roba
200111 Teixits
200113* Dissolvents
200114* Àcids
200115* Àlcalis
200117* Productes fotoquímics
200119* Plaguicides
200121* Tubs fluorescents i altres resi-
dus que contenen mercuri
200123* Equips rebutjats que conte-
nen clorofluorocarburs
200125 Olis i greixos comestibles
200126* Olis i greixos diferents dels es-
pecificats en el codi 200125
200127* Pintures, tintes, adhesius i re-
sines que contenen substàncies pe-
rilloses
200128 Pintures, tintes, adhesius i resi-
nes diferents dels especificats en el
codi 200127
200129* Detergents que contenen
substàncies perilloses
200130 Detergents diferents dels espe-
cificats en el codi 200129
200131* Medicaments citotòxics i
citostàtics
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200132 Medicaments diferents dels es-
pecificats en el codi 200131
200133* Bateries i acumuladors espe-
cificats en els codis 160601, 160602 o
160603 i bateries i acumuladors sense
classificar que contenen aquestes ba-
teries
200134 Bateries i acumuladors di-
ferents dels especificats en el codi
200133
200135* Equips elèctrics i electrònics
rebutjats, diferents dels especificats en
els codis 200121 i que contenen com-
ponents perillosos
200136 Equips elèctrics i electrònics
rebutjats diferents dels especificats en
els codis 200121, 200123 i 200135
200137* Fusta que conté substàncies
perilloses
200138 Fusta diferent de l’especificada
en el codi 200137
200139 Plàstics
200140 Metalls
200141 Residus de l’escurada de xe-
meneies
200199 Altres fraccions no especifica-
des en cap altra categoria
2002 Residus de parcs i jardins (inclo-
sos els residus de cementiris)
200201 Residus biodegradables
200202 Terra i pedres
200203 Altres residus no biodegrada-
bles
2003 Altres residus municipals
200301 Mescles de residus municipals
200302 Residus de mercats
200303 Residus de neteja viària
200304 Llots de fosses sèptiques
200306 Residus de la neteja de clave-
gueres
200307 Residus voluminosos
200399 Residus municipals no especi-
ficats en cap altra categoria

Ordre ministerial
relativa a les prescripcions
tècniques per a les
estacions de depuració
d’habitatges unifamiliars,
d’habitatges plurifamiliars,
d’edificis de serveis, de
centres comercials, de
separació de líquids
lleugers, de separació de
greixos, i d’instal·lacions
agropecuàries
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producció, comunament anomenat “qui
contamina paga”. Aquest principi gene-
ral, inspirat per teories econòmiques, es
va veure consagrat en la Declaració de
Rio sobre medi ambient i desenvolupa-
ment, del juny de 1992, i s’aplica de for-
ma molt àmplia en tots els àmbits de
protecció ambiental.

S’inclouen en l’àmbit d’aquesta Llei els
residus sòlids, però també els residus
líquids que, per les seves característi-
ques altament contaminants, no es po-
den considerar aigües residuals. Per als
residus amb normativa específica, com
ara la runa d’obra, la normativa present
és aplicable en els aspectes no establerts
per la normativa específica. El Govern es
reserva la facultat de desenvolupar en el
futur normes tècniques relatives a la ges-
tió de residus específics i perillosos, se-
guint els criteris que estableixi la
normativa comunitària.

La Llei defineix els rols respectius dels
diversos actors encarregats de la gestió
dels residus, ja siguin administracions
públiques, ja siguin entitats privades. Es
respecta i es desenvolupa el repartiment
de competències entre el Govern i els
comuns, tal com preveu l’article 4.10 de
la Llei qualificada de delimitació de com-
petències dels comuns, del 4 de novem-
bre de 1993, i s’estableix l’obligatorietat
per als comuns de prestar el servei de re-
collida selectiva dels residus sòlids ur-
bans que en faciliti l’aprofitament
posterior. El servei de recollida selectiva
cobreix d’una banda la recollida dels re-
sidus reciclables en contenidors separats
i, de l’altra, la instal·lació de deixalleries
comunals que complementen el sistema.
Finalment la Llei, amb la finalitat d’anar
potenciant progressivament la reutilitza-
ció i el reciclatge dels residus, preveu la
possibilitat d’instaurar en el futur altres
programes i sistemes de recollida selecti-
va, així com un centre de triatge, i esta-
bleix l’obligació de realitzar els estudis
necessaris per establir una estratègia
encaminada a reduir els residus biode-
gradables a eliminar de conformitat amb
les pautes que estableixi la Unió Euro-
pea.

El Pla nacional de residus és el docu-
ment bàsic que defineix els principis fo-
namentals de la gestió moderna dels
residus del Principat d’Andorra i l’instru-
ment estratègic que orienta i guia la

política de residus del Govern. S’esta-
bleix l’obligatorietat de revisar, com a
mínim, cada cinc anys els objectius d’a-
quest Pla i per a aquest efecte es crea la
Comissió de Coordinació i Desenvolu-
pament del Pla.

Amb l’objectiu d’assegurar la més gran
transparència en la gestió dels residus, es
reconeix el dret a l’accés a la informació
ambiental, s’estableixen diversos meca-
nismes d’informació a la població, es
creen les comissions d’informació i vigi-
lància dels centres de tractament tèrmic
de residus i d’abocadors de residus pe-
rillosos i es fomenta la participació activa
de la societat en la Comissió de Coor-
dinació i Desenvolupament del Pla
nacional de residus.

La Llei defineix les responsabilitats
dels diferents actors que intervenen en la
producció i la gestió dels residus, i afir-
ma també el principi de la responsabili-
tat compartida. Aquest darrer principi
implica que totes les parts implicades en
la generació i la gestió de residus han
d’assumir la seva part de responsabilitat
en els problemes creats i treballar en
concert per a la seva solució.

S’estableix el règim al qual s’han d’a-
dequar la producció, la possessió i la
gestió de residus, de tal manera que es
manté el nivell mínim d’intervenció
administrativa, que s’articula simultània-
ment amb la participació del sector pri-
vat. Es declara l’obligatorietat de lliurar
els residus a l’Administració o a un altre
gestor autoritzat, s’estableixen les condi-
cions necessàries per exercir la condició
de gestor de residus, es fixen les bases
per poder declarar com a serveis de titu-
laritat pública les gestions de determi-
nats residus i s’autoritza la possible
prestació de determinats serveis públics
en règim de concessió administrativa.

D’acord amb els criteris jeràrquics es-
tablerts per la Llei, es preveu que el Go-
vern, amb el concurs de la Comissió de
Coordinació i Desenvolupament del Pla
nacional de residus, seguint les pautes i
els objectius de la normativa comu-
nitària, elabori i desenvolupi les accions
encaminades a la prevenció en la ge-
neració de residus i al foment de la
recollida selectiva, la reutilització i el re-
ciclatge.

D’altra banda, la Llei dedica dues sec-
cions específiques a la gestió d’aboca-
dors i als centres de tractament tèrmic de
residus. Per assegurar el respecte del
principi general enunciat a l’article 21
d’aquesta Llei, el funcionament d’aques-
tes instal·lacions ha d’estar regulat de
forma precisa per tal d’obtenir un nivell
elevat i uniforme de protecció de la salut
de les persones i del medi ambient en tot
el territori andorrà.

Així mateix, el Govern podrà desenvo-
lupar per via reglamentària les condi-
cions tècniques d’admissió de residus i
d’explotació dels abocadors i dels cen-
tres de tractament tèrmic de residus. No-
gensmenys, en la Llei es defineixen
elements bàsics importants que cal pre-
veure des del principi i que han de regir
els futurs reglaments.

Finalment, tenint present un enfoca-
ment modern de la gestió de residus, la
Llei preveu que les administracions
públiques, en l’àmbit de les seves com-
petències, puguin establir instruments
de caràcter econòmic i mesures d’incen-
tivació per tal d’assolir els objectius fixats
i cobrir els costos de la política de gestió
de residus.

Es dicten normes per a la inspecció i la
vigilància del règim d’obligacions fixa-
des per la Llei. Per a les actuacions en
què la gestió incorrecta dels residus oca-
sioni danys al medi ambient, s’estableix
l’obligatorietat per als responsables de
reparar els danys causats. Si escau, l’Ad-
ministració queda facultada per fer-se
càrrec de la reparació de manera subsi-
diària; les despeses d’aquesta reparació
van a càrrec de l’infractor. Pel que fa als
casos en què es presumeixi o es constati
que hi ha un perill per a la salut de les
persones o existeixi un risc de perjudici
greu i irreversible per al medi ambient,
s’estableix la facultat per part de l’Admi-
nistració d’adoptar mesures cautelars.

Capítol primer. Disposicions
generals

Article 1
Objecte

1. Aquesta Llei té per objecte establir el
règim jurídic de la producció i la gestió
integrada dels residus, amb la finalitat de
protegir la salut pública i preservar el
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medi ambient, en el marc d’un desenvo-
lupament sostenible.

2. El Govern, d’acord amb les direc-
trius i els criteris establerts per la norma-
tiva de la Unió Europea en matèria de
residus, desenvoluparà per via regla-
mentària normes tècniques relatives a la
gestió de residus específics i perillosos
per tal de garantir una gestió segura per a
la salut de les persones i per a la protec-
ció del medi ambient.

Article 2
Àmbit d’aplicació de la Llei

1. Aquesta Llei és aplicable a tots els
residus sòlids i líquids, tal com es defi-
neixen en aquesta Llei, que es pro-
dueixin, es posseeixin o es gestionin en
el territori d’Andorra i que no estan regu-
lats per una normativa específica. Pel
que fa als residus amb normativa es-
pecífica, aquesta Llei només s’aplica sub-
sidiàriament en aquells aspectes no
regulats per la normativa específica.

2. Queden exclosos de l’àmbit d’a-
questa Llei:

a) Les emissions a l’atmosfera, excepte
les referents a l’article 41.

b) Els abocaments d’aigües residuals
urbanes o industrials.

c) Els residus procedents de l’explota-
ció de recursos minerals i de pedreres.

d) Els residus d’explotacions agrícoles
i de la ramaderia, excepte els residus
tòxics produïts per aquestes activitats.

Article 3
Definicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’apliquen
les definicions següents:

Residu:
Qualsevol substància o objecte del
qual es desprengui el posseïdor, o que
el posseïdor tingui la intenció o l’obli-
gació de desprendre’s, segons el
Catàleg nacional de residus, que es
publicarà d’acord amb la Llista euro-
pea de residus.

Residus urbans:
Els residus generats en domicilis parti-
culars, comerços, oficines i serveis, i
tots els que no estiguin qualificats com
a perillosos i que per la seva naturale-

sa o composició es puguin assimilar
als anteriors.

Residus perillosos:
Es consideren residus perillosos:

a) els inclosos a l’annex I del Conveni
de Basilea, del 22 de maig de 1989,
d’acord amb l’apartat 1a) de l’article 1
d’aquest Conveni;

b) els que hagin estat qualificats com a
perillosos per la normativa comu-
nitària;

c) els establerts pel Govern per via
reglamentària.

Residus específics:
Aquells residus, establerts pel Govern
per via reglamentària, que, encara que
puguin no tenir la consideració de pe-
rillosos, exigeixen establir règims es-
pecífics de gestió. En tot cas es
consideren residus específics els resi-
dus carnis, els residus sanitaris, els me-
dicaments, els residus de la
construcció, els fangs procedents d’es-
tacions depuradores d’aigües resi-
duals, les cendres i les escòries
procedents del tractament tèrmic dels
residus urbans i els residus volumino-
sos com, entre d’altres, els electrodo-
mèstics, els mobles i els matalassos.

Residus reciclables:
Aquells residus, establerts pel Govern
per via reglamentària, que per les se-
ves possibilitats de reciclatge total o
parcial s’han de sotmetre a sistemes
específics de gestió. En tot cas es con-
sideren residus reciclables el paper i el
cartró, el vidre, els envasos, els vehi-
cles usats i els pneumàtics.

Residus biodegradables:
Tots els residus que puguin descom-
pondre’s de forma aeròbia o
anaeròbia, tals com els residus d’ali-
ments i de jardins, el paper i el cartró.

Residus inerts:
Són aquells residus que no experi-
menten cap transformació física,
química o biològica significativa. Els
residus inerts no són solubles ni com-
bustibles, ni reaccionen físicament ni
químicament. No són biodegradables,
ni afecten negativament als materials
amb els quals poden entrar en con-
tacte pel que fa a la possibilitat de per-

judicar la salut humana o contaminar
el medi ambient.

Subproductes:
Residus que es poden utilitzar directa-
ment com a matèries primeres o com a
substituts de productes comercials i
que són recuperables sense necessitat
de sotmetre’ls a operacions de tracta-
ment.

Envàs:
Qualsevol producte fabricat amb qual-
sevol material de qualsevol naturalesa
que s’utilitzi per a contenir, protegir,
manipular, distribuir i presentar mer-
caderies, des de matèries primeres fins
a productes acabats i des del fabricant
fins a l’usuari o consumidor. Es consi-
deren també envasos tots els articles o
materials rebutjables utilitzats per
aquesta finalitat.
Els envasos inclouen els primaris o de
venda, els secundaris o col·lectius i els
terciaris o de transport, d’acord amb
les definicions respectives de la Direc-
tiva 94/62/CE del Parlament Europeu i
del Consell, del 20 de desembre de
1994, relativa als envasos i als residus
d’envasos, i també els articles i pro-
ductes definits com a envasos segons
la Directiva 2004/12/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de l’11 de febrer
de 2004, per la que es modifica la Di-
rectiva 94/62/CE relativa als envasos i
als residus d’envasos.

Productor:
Qualsevol persona física o jurídica que
en la seva activitat, exclosa la derivada
del consum domèstic, produeixi resi-
dus o que efectuï operacions de tracta-
ment previ, barreja o de qualsevol
altre tipus, que ocasionin un canvi de
naturalesa o de composició d’aquests
residus.

Productor singular de residus:
Qualsevol persona física o jurídica
que, per la seva activitat o com a con-
seqüència de la seva activitat, genera o
posseeix residus de manera significati-
va quantitativament o qualitativament
i és declarada pel Govern, a proposta
de la Comissió de Coordinació i De-
senvolupament del Pla nacional de re-
sidus com a productor singular de
residus.
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Posseïdor:
El productor de residus i/o la persona
física o jurídica que els tingui en el seu
poder i que no tingui la condició de
gestor de residus.

Gestor:
La persona o l’entitat pública o privada
autoritzada a realitzar operacions de
gestió de residus, tant si és productora
dels residus esmentats com si no ho
és.

Gestió de residus:
La recollida, el transport, l’exportació,
la valorització, l’emmagatzematge, la
comercialització, l’eliminació dels re-
sidus i la vigilància d’aquestes opera-
cions.

Tractament:
Els processos físics, tèrmics, químics o
biològics, inclosa la classificació, que
canvien les característiques dels resi-
dus per a reduir el seu volum o perillo-
sitat, o que permeten recuperar les
matèries o substàncies valoritzables,
facilitar la seva manipulació o incre-
mentar la seva valorització.

Emmagatzematge:
Operació de dipòsit temporal dels re-
sidus, prèvia a l’operació de valoritza-
ció o eliminació.

Prevenció:
Conjunt de mesures destinades a evi-
tar la generació de residus o a aconse-
guir la minimització o la reducció de la
quantitat o del caràcter nociu per a la
salut o el medi ambient de qualsevol
tipus de residus.

Reutilització:
Qualsevol ús posterior d’un producte
per a la mateixa finalitat per a la qual
va ser utilitzat originàriament.

Recollida selectiva:
Qualsevol sistema de recollida di-
ferenciada que faciliti l’aprofitament
posterior dels materials valoritzables
que contenen els residus.

Reciclatge:
La transformació del residu, en el marc
d’un procés de producció, per a la
seva finalitat inicial o per a altres, com
el reciclatge orgànic, però no per a la
recuperació d’energia. S’entén també

per reciclatge el conjunt d’operacions
encaminades a la recuperació de
subproductes dels residus.

Valorització:
Qualsevol dels processos enumerats
per l’annex II.B de la Decisió de la Co-
missió 96/350/CE, del 24 de maig de
1996, per la qual s’adapten els an-
nexos II.A i II.B de la Directiva
75/442/CEE del Consell, relativa als re-
sidus, o normativa comunitària que la
substitueixi.

Centre de valorització:
Centre destinat exclusivament a la re-
cuperació total o parcial de residus per
al seu aprofitament posterior.

Centre de triatge:
Centre destinat a l’emmagatzematge,
la classificació, la selecció i/o el condi-
cionament de residus, hagin o no estat
separats prèviament en el mateix lloc
on s’han generat, amb la finalitat de fa-
cilitar-ne la valorització posterior.

Deixalleria comunal:
Centre de recepció i emmagatzemat-
ge, condicionat, tancat i degudament
guardat durant les hores d’atenció al
públic, on els particulars o assimilats
(empreses que en les seves activitats
produeixen residus que es poden assi-
milar per la seva naturalesa i quantitat
als d’un particular) poden dipositar,
de manera selectiva, determinats resi-
dus per permetre la seva gestió correc-
ta prioritzant-ne la valorització.

Deixalleria industrial:
Centre de recepció i emmagatzemat-
ge, condicionat, tancat i degudament
guardat durant les hores d’atenció al
públic, on les empreses poden diposi-
tar, de manera selectiva, determinats
residus per permetre la seva gestió
correcta prioritzant-ne la valorització.

Centre de transferència:
Centre que té per finalitat condicionar
i emmagatzemar transitòriament els
residus abans de ser valoritzats o ex-
portats.

Valorització energètica:
Operació d’aprofitament del poder ca-
lorífic dels residus mitjançant tecnolo-
gies respectuoses amb el medi
ambient.

Instal·lació de tractament tèrmic:
Qualsevol unitat tècnica o equip, fix o
mòbil, dedicat al tractament tèrmic de
residus, amb o sense recuperació de la
calor originada per la combustió, in-
closa la incineració per oxidació de re-
sidus, així com la piròlisi, la gasificació
o altres processos de tractament tèr-
mic, per exemple el procés del plas-
ma, en la mesura que les substàncies
resultants del tractament s’incinerin a
continuació.
Aquesta definició inclou l’emplaça-
ment i la instal·lació completa, inclo-
ses totes les línies d’incineració i les
instal·lacions de recepció, emmagatze-
matge i pretractament in situ dels resi-
dus; els sistemes d’alimentació de
residus, combustible i aire; la caldera;
les instal·lacions de tractament dels
gasos de combustió; les instal·lacions
de tractament o emmagatzematge in
situ dels residus de la incineració i de
les aigües residuals; la xemeneia; així
com els dispositius i sistemes de con-
trol de les operacions d’incineració, de
registre i de seguiment de les condi-
cions d’incineració.

Eliminació:
Qualsevol dels processos enumerats
per l’annex II.A de la Decisió de la Co-
missió 96/350/CE, del 24 de maig de
1996, per la qual s’adapten els an-
nexos II.A i II.B de la Directiva
75/442/CEE del Consell relativa als re-
sidus o normativa comunitària que la
substitueixi.

Abocador:
Instal·lació d’eliminació dels residus
mitjançant el seu dipòsit controlat en la
superfície o sota terra. Inclou els llocs
interns d’eliminació dels residus pels
propis generadors i els llocs perma-
nents, és a dir per un període superior a
un any, utilitzats per a l’emmagatzemat-
ge temporal dels residus.

Aquesta definició, però, exclou:

a) Les instal·lacions en les quals es des-
carreguen els residus per poder condi-
cionar-los per al transport posterior a
un altre lloc per a la seva valorització,
tractament o eliminació.

b) L’emmagatzematge de residus previ
a la seva valorització o tractament, per
un període inferior a tres anys.
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c) L’emmagatzematge de residus previ
a la seva eliminació, per un període in-
ferior a un any.

Lixiviat:
Qualsevol líquid que percola pels resi-
dus dipositats, emès o contingut en un
abocador.

Principi “qui contamina paga”:
Principi de responsabilitat que implica
que, sempre que es pugui identificar el
responsable d’una acció que afecta ne-
gativament al medi ambient, aquest ha
de pagar el cost de restaurar i/o com-
pensar el dany produït, amb indepen-
dència de les sancions penals o
administratives que se li poden imposar.

Millor tècnica disponible:
S’entén per “millor tècnica disponible”
la fase més eficaç i avançada de desen-
volupament de les activitats i de llurs
modalitats d’explotació que demostrin
la capacitat pràctica de determinades
tècniques per constituir, en principi, la
base dels valors límits destinats a evi-
tar, i si això no és possible, a reduir, en
general, les emissions i llur impacte en
el medi ambient.

Article 4
Jerarquia de les opcions en la gestió de
residus

Els criteris jeràrquics d’opcions per a la
gestió de residus són, per aquest ordre,
la prevenció, la reutilització, el reciclat-
ge, la valorització energètica i l’elimina-
ció. La normativa de desenvolupament
de la Llei, el Pla nacional de residus i la
política de gestió dels residus han de res-
pectar aquesta jerarquia afavorint la seva
implantació progressiva.

Article 5
Principi de precaució

1. Quan existeixen riscs de lesions i
danys greus o irreversibles per a la salut
humana o per al medi ambient, l’absèn-
cia de certituds científiques i tècniques
en un moment determinat no ha d’impe-
dir als responsables prendre mesures
efectives i proporcionades amb l’objec-
tiu de prevenir els perjudicis per a la sa-
lut de les persones i/o la degradació del
medi ambient.

2. La gestió quotidiana dels residus ha
de fonamentar-se, a tots els nivells de

presa de decisions, en el principi de pre-
caució.

Article 6
Dret a l’accés a la informació
ambiental

1. Les persones físiques o jurídiques
andorranes, i també les persones estran-
geres establertes legalment, tenen dret a
sol·licitar i a obtenir de l’Administració,
en el termini d’un mes, la informació am-
biental regulada en aquesta Llei.

2. L’Administració només pot negar-se
a facilitar la documentació ambiental re-
querida, mitjançant resolució motivada.
Contra aquesta resolució pot interpo-
sar-se recurs per la via administrativa.

3. Les administracions públiques han de
publicar regularment i difondre informa-
ció general relativa a la gestió dels residus i
han de permetre i facilitar la consulta als
administrats del Pla nacional de residus,
de les autoritzacions administratives de
posada en funcionament i d’obertura dels
centres de tractament, valorització o eli-
minació de residus, així com dels informes
i de les auditories ambientals a què es refe-
reixen els articles 37 i 43.

4. El Govern, d’acord amb les direc-
trius i els criteris establerts en la Directiva
2003/4/CE del Parlament Europeu i del
Consell, del 28 de gener de 2003, relativa
a l’accés del públic a la informació me-
diambiental, desenvolupa, per via regla-
mentària, les formes i modalitats d’accés
a la informació mediambiental, els mo-
tius de denegació de l’accés a aquestes
informacions i les modalitats de difusió
de les mateixes.

Article 7
Comissions d’informació i vigilància

1. Per als centres de tractament tèrmic
de residus i per als abocadors de residus
perillosos es creen comissions d’infor-
mació i vigilància, formades com a
mínim per representants dels ministeris
d’Agricultura i Medi Ambient i de Salut i
Benestar, del comú o comuns concernits
i de la societat civil, designats per les as-
sociacions que, d’acord amb el que indi-
quen els seus estatuts, tenen per objecte
la defensa del medi ambient o d’altres
àmbits relacionats amb la gestió dels re-
sidus, i per representants del centre de

tractament tèrmic de residus o de l’abo-
cador.

2. Les funcions de les comissions d’in-
formació i vigilància són les següents:

a) Rebre informació periòdica sobre la
quantitat i qualitat dels residus tractats
o abocats i sobre qualsevol incidència
en el funcionament normal del centre
de tractament tèrmic de residus o de
l’abocador.

b) Rebre informació periòdica dels
plans de control i vigilància i proposar
l’adopció de les mesures correctores i
de vigilància que es considerin ne-
cessàries.

c) Promoure la informació als ciuta-
dans en relació amb els impactes so-
bre la salut pública i el medi ambient
d’aquestes instal·lacions.

3. El funcionament i la composició de
les comissions d’informació i vigilància
es fixen en el seu decret de creació.

Article 8
Millor tècnica disponible

El Govern i els gestors públics o pri-
vats han d’afavorir la utilització de la
millor tecnologia disponible en el mercat
pel que fa a la construcció i a l’explotació
de les instal·lacions de gestió de residus
de nova creació i a les modificacions o
reformes de les mateixes.

Capítol segon. El rol de les
administracions públiques

Article 9
Competències i obligacions del Govern

1. Correspon al Govern:

a) L’aprovació del Pla nacional de resi-
dus i de les seves modificacions o revi-
sions posteriors.

b) La declaració de la gestió de deter-
minats residus com a servei de titulari-
tat pública.

c) L’autorització de l’obertura i la posa-
da en funcionament dels centres de
valorització i d’eliminació i el control
de la seva gestió.

d) La definició i l’aplicació de mesures
efectives per fomentar la prevenció en
la generació de residus i incentivar la
reutilització i el reciclatge.
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e) El control de l’aplicació correcta
d’aquesta Llei.

f) El desenvolupament reglamentari
d’aquesta Llei.

2. Correspon al ministeri responsable
de Medi Ambient:

a) El control i la vigilància dels movi-
ments transfronterers dels residus,
com a autoritat competent en el marc
del Conveni de Basilea.

b) La verificació del compliment dels
requisits exigits en els centres de valo-
rització i d’eliminació dels residus
prèvia a l’atorgament de l’autorització
de posada en funcionament.

c) Les autoritzacions dels gestors pri-
vats de residus i les funcions de vigi-
lància, control i correcció associades.

d) El control i la vigilància del correcte
funcionament dels sistemes de protec-
ció de la salut i del medi ambient esta-
blerts en l’autorització d’obertura dels
abocadors i en les autoritzacions de
posada en funcionament dels centres
de tractament tèrmic de residus.

e) El control de les condicions d’ac-
ceptació dels residus en qualsevol
centre de valorització, de transferència
o d’eliminació.

f) L’avaluació de l’impacte ambiental,
de la qualitat i adequació dels projec-
tes de construcció, ampliació, refor-
ma, canvi d’emplaçament i de
clausura de tots els tipus d’instal·la-
cions de valorització i d’eliminació de
residus.

g) L’elaboració i actualització periòdi-
ca del Catàleg nacional de residus,
harmonitzat amb la Llista europea de
residus establerta per la Decisió de la
Comissió 2000/532/CE, del 3 de maig
de 2000.

h) La determinació dels residus que
han de ser qualificats com a perillosos,
específics i reciclables.

i) La realització de campanyes d’infor-
mació i de sensibilització per fomentar
la prevenció en la generació de resi-
dus, la reutilització i el reciclatge.

j) La realització de campanyes d’infor-
mació i de sensibilització per fomentar
la recollida selectiva.

Article 10
Competències i obligacions dels comuns

1. Correspon als comuns:

a) La recollida i la recollida selectiva
dels residus urbans i la definició de les
condicions de recollida d’aquests resi-
dus, d’acord amb els objectius i termi-
nis fixats en el Pla nacional de residus, i
el seu transport als centres de valoritza-
ció, de transferència o d’eliminació.

b) La creació, explotació, gestió i clau-
sura de les deixalleries comunals.

c) La creació, explotació, gestió i clau-
sura dels abocadors comunals.

d) La realització de campanyes d’infor-
mació i de sensibilització destinades a
fomentar la prevenció en la generació
de residus, la reutilització i el reciclatge.

e) La realització de campanyes d’infor-
mació i de sensibilització destinades a
fomentar la recollida selectiva.

2. Els comuns, amb la finalitat d’oferir
el millor servei als habitants i optimitzar
els costos de gestió, poden establir
acords entre ells i/o amb l’Administració
general per realitzar de forma coordina-
da les campanyes d’informació i de sen-
sibilització i gestionar conjuntament els
serveis esmentats a l’apartat anterior.

3. Igualment, els comuns poden esta-
blir amb el sector privat les fórmules més
adequades per tal de prestar eficaçment
el servei de recollida, de recollida selec-
tiva i de transport dels residus, i per tal
de gestionar les deixalleries comunals.

4. Els comuns, als efectes previstos en
aquesta Llei, notifiquen al Govern qual-
sevol projecte de creació, modificació i
clausura dels abocadors comunals, així
com de les deixalleries.

5. Els comuns han de desenvolupar les
normes necessàries per al bon funciona-
ment dels serveis esmentats en l’apartat
1 d’aquest article.

Article 11
El Pla nacional de residus

1. El Pla nacional de residus és un ins-
trument estratègic que permet al Govern
planificar, coordinar i racionalitzar la
política de gestió de residus a Andorra.
El Pla és un document públic elaborat
pel ministeri responsable de Medi Am-

bient i aprovat pel Govern, que ha d’es-
tar íntegrament a disposició dels ciuta-
dans i s’ha de revisar, com a mínim, cada
cinc anys. La seva aprovació i les revi-
sions posteriors es publiquen al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

2. El Pla nacional de residus inclou,
entre altres:

a) Un diagnòstic de la gestió dels resi-
dus a Andorra en el moment de la seva
redacció.

b) Els principis bàsics a aplicar en la
gestió dels residus d’acord amb la
jerarquia d’opcions establerta en
aquesta Llei.

c) Uns objectius xifrats relatius a la
seva gestió.

d) La priorització de les actuacions ne-
cessàries.

3. El Pla nacional de residus ha d’anar
acompanyat d’un Pla de comunicació
que identifiqui les prioritats en la rea-
lització de campanyes d’informació i de
sensibilització i en les accions destinades
a prevenir la generació de residus i a fo-
mentar-ne la recollida selectiva per part
dels productors i dels posseïdors.

4. El Pla nacional de residus es mate-
rialitza mitjançant la realització de pro-
grames d’acció que defineixen les
actuacions necessàries per assolir els
seus objectius.

Article 12
Comissió de Coordinació i
Desenvolupament del Pla nacional de
residus

1. Es crea la Comissió de Coordinació i
Desenvolupament del Pla nacional de
residus, presidida pel ministre responsa-
ble de Medi Ambient. La Comissió és un
òrgan consultiu que es compon de:

a) el/la ministre/a responsable de
Medi Ambient.

b) el/la director/ora del Departament
de Medi Ambient.

c) un tècnic designat pel ministeri res-
ponsable de Medi Ambient.

d) un tècnic designat pel ministeri res-
ponsable de Salut.

e) dos cònsols com a representants de
tots els cònsols.
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f) un tècnic representant de cada
comú.

g) dos representants de la societat ci-
vil, designats per les associacions que,
d’acord amb el que indiquen els seus
estatuts, tenen per objecte la defensa
del medi ambient, o d’altres àmbits re-
lacionats amb la gestió dels residus

h) un representant dels productors i
dels gestors de residus, designat per la
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.

2. La Comissió té per funció la realitza-
ció i el desenvolupament dels progra-
mes d’acció, el seguiment del Pla
nacional de residus i la participació en la
revisió, modificació i adaptació dels ob-
jectius del Pla nacional de residus. Amb
aquesta finalitat la Comissió pot realitzar
i desenvolupar un pla de qualitat integral
que permeti garantir la bona aplicació
del Pla nacional de residus i dels progra-
mes d’acció que se’n derivin.

3. La Comissió, en funció de les neces-
sitats del seguiment del Pla nacional de
residus, pot mantenir diferents tipus de
reunions:

a) Reunions ordinàries en les quals hi
participen tots els membres de la Co-
missió. La Comissió es reuneix en sessió
ordinària almenys dues vegades l’any.

b) Reunions temàtiques i grups de tre-
ball tècnics en els quals participen
membres de la Comissió delegats a
aquest efecte amb l’objectiu de resoldre
problemes tècnics. En aquests grups po-
den assistir-hi tècnics externs nomenats
pels membres de la Comissió.

c) Reunions extraordinàries en qualse-
vol moment si les circumstàncies ho
aconsellen.

4. Els membres de la Comissió són de-
signats per un període de quatre anys.

5. La Comissió ha d’adoptar un regla-
ment de funcionament intern.

6. La Comissió pot nomenar un Comitè
d’Experts format per persones d’entitats
independents i reconegudes pels seus
coneixements en matèries ambientals
perquè assessorin la Comissió i formulin
propostes de revisió i/o modificació del
Pla nacional de residus d’acord amb els
criteris aprovats per la mateixa Comissió.

Capítol tercer. Obligacions dels
productors i posseïdors de residus

Article 13
Gestió responsable dels residus

El productor, l’importador, el venedor
o qualsevol altra persona responsable
del llançament al mercat o de la distribu-
ció de productes la utilització dels quals
produeix o genera residus és responsa-
ble de gestionar-los correctament, d’a-
cord amb el que estableix aquesta Llei i
les normes reglamentàries que la desen-
volupin.

Article 14
Obligació de lliurar els residus urbans

Els productors i els posseïdors de resi-
dus urbans han de lliurar-los als comuns,
en les condicions que els comuns deter-
minin, per tal que siguin reutilitzats, reci-
clats, valoritzats o eliminats. Els comuns
n’adquireixen la possessió a partir del
moment del lliurament i els posseïdors
queden exempts de responsabilitats en
aquell moment, sempre que s’hagi apli-
cat la normativa fins al lliurament.

Article 15
Obligació de lliurar els residus no
urbans ni assimilables a urbans

Els productors i els posseïdors de resi-
dus que no siguin urbans ni assimilables
a urbans han de lliurar-los a gestors auto-
ritzats, d’acord amb les condicions esta-
blertes. En el supòsit de perjudicis
produïts per residus no urbans, sempre
que no es pugui establir clarament la res-
ponsabilitat del productor/posseïdor o
del gestor, la responsabilitat és solidària
entre els dos.

Article 16
Obligació dels productors singulars de
residus específics, reciclables o
perillosos de lliurar-los a la recollida
selectiva

Per tal d’assolir els objectius de reuti-
lització i reciclatge establerts al Pla na-
cional de residus, els productors
singulars de residus de vidre, paper, car-
tró, envasos, pneumàtics i altres residus
reciclables, específics o perillosos, tenen
l’obligació de dipositar les matèries cita-
des en els contenidors previstos a aquest
efecte, o de lliurar-los a la recollida se-
lectiva mitjançant altres procediments

establerts pel Govern o el comú
concernit, sense perjudici dels sistemes
de reutilització que es puguin establir.
Amb aquest objectiu, el Govern elabora i
fa pública, a proposta de la Comissió de
Coordinació i Desenvolupament del Pla
nacional de residus i per mitjà del
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra,
la llista de les persones físiques i jurídi-
ques declarades com a productors singu-
lars de residus i/o la llista de les activitats
que corresponen als productors singu-
lars de residus i els diversos processos de
recollida selectiva, que serà revisada pe-
riòdicament.

Article 17
Condicions adequades
d’emmagatzematge dels residus

1. El posseïdor dels residus està obligat
a mantenir-los en condicions adequades
de neteja i seguretat. Aquestes condicions
es defineixen reglamentàriament en fun-
ció de la naturalesa del residu.

2. El temps màxim que un residu es
pot guardar a les mateixes instal·lacions
és d’un any, excepte derogació expressa
del ministeri responsable del Medi Am-
bient.

Article 18
Condicionament dels residus perillosos

1. Els residus perillosos han d’estar ca-
talogats, envasats i etiquetats correcta-
ment, de conformitat amb les normes
nacionals.

2. El Govern estableix per reglament la
recollida, el transport i l’emmagatzemat-
ge provisional dels residus perillosos
respectant, en tot cas, les normes aplica-
bles de la Unió Europea.

3. El posseïdor o gestor té l’obligació
d’informar immediatament el ministeri
responsable de Medi Ambient en cas de
desaparició, pèrdua o fuita de residus
perillosos.

Article 19
Prohibició de l’abocament incontrolat

Està totalment prohibit abandonar,
abocar o eliminar residus sòlids o líquids
de forma o en llocs del territori del Prin-
cipat d’Andorra no expressament auto-
ritzats d’acord amb aquesta Llei i les
normes que la desenvolupin.
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Article 20
Acords amb entitats públiques i
privades

Per al compliment de les obligacions
recollides en els articles del 13 al 16, es
poden establir acords i convenis de
col·laboració amb entitats privades que
han de ser aprovats per les administra-
cions competents, i també acords entre
les administracions competents.

Capítol quart. La gestió dels residus

Secció primera. Principis
generals

Article 21
Protecció de la salut humana, el medi
ambient i el paisatge

1. La gestió dels residus s’ha de dur a
terme sense posar en perill la salut de les
persones ni utilitzar procediments i
mètodes que puguin perjudicar el medi
ambient i, en particular, sense crear
riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a
la fauna i la flora i sense atemptar contra
els paisatges i els llocs d’especial interès
natural o cultural.

2. Sense perjudici de les competències
que corresponen als comuns en relació
amb les deixalleries i els abocadors co-
munals, el Govern determina el nombre
d’instal·lacions de gestió de residus amb
la finalitat de garantir la salut de les per-
sones i preservar el medi ambient, d’a-
cord amb les previsions que pugui
establir el Pla nacional de residus.

Article 22
Instal·lacions de tractament

1. Les instal·lacions de tractament de
residus que la Llei no defineix com de
competència comunal són de titularitat
del Govern, quan el mateix Govern les
creï, o bé privades en règim d’autoritza-
ció. Les instal·lacions de titularitat del
Govern poden ser objecte de concessió.
L’autorització o la concessió no exi-
meixen l’Administració de complir les
seves funcions de control i vigilància.

2. Les deixalleries no industrials i els
abocadors comunals són de titularitat i
gestió comunal. Els comuns poden acor-
dar les formes de gestió més adients, d’a-
cord amb la legislació vigent.

3. Les operacions de gestió de piles, olis
usats (minerals i vegetals), pneumàtics,
bateries, fluorescents i altres residus es-
pecífics o perillosos a criteri del Govern
constitueixen un servei públic i, con-
següentment, són de titularitat i gestió
pública. La gestió d’aquest tipus de residus
pot ser objecte de concessió administrati-
va. La concessió no eximeix l’Administra-
ció de complir les seves funcions de
control i vigilància.

4. Tenint en compte la necessitat de
tendir cap a una gestió sempre més sos-
tenible de residus, les operacions de ges-
tió de residus reciclables, específics i
perillosos, que pel seu alt cost econòmic
no poden ser assumides espontàniament
pel sector privat, poden ser declarades
de titularitat i gestió pública.

5. Les condicions d’instal·lació i de
funcionament dels centres de tractament
tèrmic de residus i dels centres de valo-
rització i/o eliminació, i també les condi-
cions d’admissió i gestió dels residus de
tots els centres de valorització i d’eli-
minació, s’estableixen en aquesta Llei i
es desenvolupen per reglament.

6. En tots els casos, abans de la seva
autorització administrativa, els projectes
de construcció i explotació de centres de
tractament, de valorització o d’elimina-
ció de residus s’han de sotmetre al pro-
cediment d’avaluació d’ impacte
ambiental i informació pública durant un
període de seixanta dies a partir de la
data de publicació al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra, d’acord amb el que
estipula aquesta Llei. Les autoritzacions
administratives dels projectes es publica-
ran al Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Secció segona.
Autoritzacions, obligacions i
prohibicions

Article 23
Autorització prèvia de posada en
funcionament

Les instal·lacions que efectuïn opera-
cions de tractament, valorització o eli-
minació dels residus necessi ten
l’autorització de posada en funciona-
ment del Govern, previ informe tècnic
favorable vinculant del ministeri respon-

sable de Medi Ambient, independent-
ment dels requisits exigits amb caràcter
general en altres lleis i reglaments.

Article 24
Autorització dels gestors privats de
residus

1. Només els gestors privats autoritzats
poden fer operacions de gestió de resi-
dus en el territori andorrà.

2. Els gestors privats de residus neces-
siten l’autorització del ministeri respon-
sable de Medi Ambient, d’acord amb els
procediments establerts per via regla-
mentària.

3. En l’autorització als gestors privats
de residus és requisit obligatori la consti-
tució d’una fiança i assegurança de res-
ponsabilitat civil en els termes que es
determinin per via reglamentària.

Article 25
Obligacions dels gestors privats de
residus

Són obligacions dels gestors privats de
residus:

a) Disposar de l’autorització de gestor
privat de residus corresponent i de to-
tes les altres exigides.

b) Disposar de l’autorització d’obertu-
ra i/o de posada en funcionament de
la instal·lació, si escau.

c) Portar un registre d’entrades i sorti-
des dels residus, on es detalli, de cada
residu, l’origen, la seva referència del
Catàleg nacional de residus i la des-
tinació.

d) Trametre semestralment una llista
del registre d’entrades i sortides abans
esmentat al ministeri responsable de
Medi Ambient.

e) Disposar dels mitjans humans,
tècnics i materials adequats per a la
gestió correcta dels residus.

f) Notificar a les administracions con-
cernides tot projecte d’ampliació, de
canvi d’emplaçament o de clausura de
les instal·lacions amb sis mesos d’ante-
lació per tal de no perjudicar i/o inter-
rompre la qualitat del servei assegurat.

g) Respectar les normes de gestió de
residus establertes per aquesta Llei i
pels reglaments que la desenvolupin.
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Article 26
Prohibició de barrejar els residus

Es prohibeixen les barreges de residus
i qualsevol altra operació que en dificulti
la gestió correcta i el control.

Article 27
Importació i exportació dels residus

1. El control de l’exportació de residus
i la seva vigilància és competència del
Govern, mitjançant el ministeri respon-
sable de Medi Ambient, i es regeix pel
que disposen els tractats internacionals
en vigor de què Andorra sigui part i, en
particular, pel Conveni de Basilea, del 22
de maig de 1989.

2. Els procediments d’exportació dels
residus han de respectar les modalitats
específiques complementàries previstes
en convenis bilaterals i/o regionals que
pugui signar el Govern per a la gestió
adequada dels residus. Aquests procedi-
ments s’han de desenvolupar per via
reglamentària.

3. Està prohibida la importació de resi-
dus a Andorra llevat que sigui per causes
excepcionals justificades i mitjançant au-
torització expressa i temporal del Go-
vern.

4. Els residus originaris de la Unió Eu-
ropea sols poden provenir de gestors au-
toritzats per l’autoritat competent del
país d’origen i tot moviment d’importa-
ció es fa de conformitat amb la normati-
va comunitària.

5. El Govern publica una llista dels
gestors autoritzats per exportar els resi-
dus fora del territori del Principat d’An-
dorra, en la forma i condicions que
reglamentàriament es determinin.

Secció tercera. Prevenció,
reutilització i reciclatge

Article 28
Accions encaminades a la prevenció en
la generació de residus i al foment de
la reutilització i del reciclatge

1. El Govern, amb el concurs de la Co-
missió de Coordinació i Desenvolupa-
ment del Pla nacional de residus, elabora
i desenvolupa les accions encaminades a
la prevenció en la generació de residus,
al foment de la reutilització i del reciclat-

ge i, en conseqüència, a la disminució
dels residus que cal eliminar.

2. Les accions a què es refereix l’apar-
tat anterior han de contemplar els aspec-
tes següents:

a) Atesa la jerarquia de les opcions en
la gestió de residus que estableix l’arti-
cle 4, desenvolupar de forma prio-
ritària les mesures previstes en els
articles 49, 50 i 51 que afavoreixin la
prevenció en la generació de residus.

b) Potenciar la recollida selectiva de re-
sidus, amb la implantació de nous pro-
grames de recollida selectiva de residus
perillosos, específics i reciclables i/o
d’un centre de triatge de residus i d’un
sistema de recollida biflux.

c) Realitzar, en el termini màxim de tres
anys des de l’entrada en vigor de la Llei,
els estudis necessaris per establir una
estratègia encaminada a reduir els resi-
dus biodegradables a eliminar de con-
formitat amb les pautes establertes en
la Directiva 1999/31/CE del Consell, del
26 d’abril de 1999, relativa a l’aboca-
ment de residus.

d) Reduir al mínim l’eliminació de resi-
dus d’aparells elèctrics i electrònics
amb la finalitat d’intentar assolir els
objectius per a la valorització, la reuti-
lització i el reciclatge establerts a la Di-
rectiva 2002/96/CE del Parlament
Europeu i del Consell, del 27 de gener
de 2003, relativa als residus d’aparells
elèctrics i electrònics.

e) Assolir els objectius mínims per a la
valorització i el reciclatge d’envasos i
residus d’envasos establerts a la Direc-
tiva 2004/12/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de l’11 de febrer de
2004, per la que es modifica la Directi-
va 94/62/CE relativa als envasos i als
residus d’envasos.

Article 29
Recollida selectiva dels residus urbans

Els comuns han d’implantar sistemes
de recollida selectiva de residus urbans,
que en possibilitin la reutilització, el reci-
clatge i altres formes de valorització, se-
gons els criteris i els objectius del Pla
nacional de residus i les seves revisions
posteriors.

Article 30
Deixalleries comunals

1. Els comuns han de crear i posar en
funcionament les deixalleries comunals
que formen un element important de
l’estratègia de recollida selectiva de resi-
dus.

2. Els objectius d’una deixalleria co-
munal són els següents:

a) Possibilitar la separació dels mate-
rials específics del conjunt de residus
urbans que es generen a les
parròquies i facilitar-ne una gestió cor-
recta, a causa del risc que aquests ma-
terials poden comportar per a les
persones i el medi.

b) Facilitar l’aportació de materials vo-
luminosos sense que l’usuari hagi
d’esperar el dia concret de la recollida
a la via pública.

c) Col·laborar en la recollida selectiva
d’altres materials que formen part dels
residus urbans.

d) Col·laborar en la supressió d’aboca-
ments incontrolats de materials de
gestió difícil per a un particular.

e) Permetre la gestió correcta dels ma-
terials recollits, prioritzant-ne la valo-
rització.

3. Els comuns estableixen les condi-
cions en què els productors o els pos-
seïdors de residus poden lliurar-los a la
deixalleria comunal, així com la llista de
residus admissibles. En tot cas les
deixalleries comunals han d’admetre els
residus següents: residus voluminosos;
dissolvents, pintures, coles, vernissos,
aerosols, insecticides, tints i altres pro-
ductes tòxics d’ús comú; paper i cartró;
vidre; envasos; llaunes; ferralla i metalls;
olis usats minerals i vegetals; fustes; tèx-
tils; electrodomèstics i materials elec-
trònics; medicaments caducats ;
fluorescents i llums de vapor de mercuri;
pneumàtics i residus d’automoció com
olis, bateries, refrigerants, anticonge-
lants i líquids de frens; piles; tòners d’im-
pressores i fotocopiadores; i, en el cas de
particulars que hagin realitzat petites
obres, la runa d’obra.
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Secció quarta. Gestió dels
abocadors

Article 31
Categories d’abocadors i tipus de
residus admissibles

1. Els abocadors es classifiquen se-
gons les categories següents:

a) Abocadors de residus perillosos.

b) Abocadors de residus no perillosos.

c) Abocadors de residus inerts.

2. Els abocadors només poden rebre
residus que han estat prèviament tractats
de conformitat amb allò que preveu la
normativa vigent, a excepció dels resi-
dus inerts, per als quals no es preveu
tractament previ.

3. Als abocadors no s’admeten en cap
cas els residus següents:

a) Residus líquids.

b) Residus que, en condicions d’abo-
cament, són explosius, corrosius o
fàcilment inflamables.

c) Residus sanitaris.

d) Pneumàtics usats sencers o trosse-
jats.

e) Piles i bateries.

f) Residus valoritzables provinents de
la recollida selectiva.

4. El Govern publica la llista de residus
que pot admetre cada categoria d’aboca-
dor i/o els criteris que han de complir els
residus per poder estar en una d’aques-
tes llistes, i també el procediment d’ad-
missió dels residus. En qualsevol cas, els
gestors dels abocadors tenen l’obligació
de crear i de mantenir un registre detallat
d’entrada i de recepció dels residus, indi-
cant la data, l’origen, la quantitat i el ti-
pus de residus. Els gestors d’abocadors
poden refusar d’admetre els residus si
consideren que no compleixen amb els
criteris d’acceptació; en aquest cas ho
han de comunicar immediatament al mi-
nisteri responsable de Medi Ambient.

Article 32
Requisits per a l’emplaçament d’un
abocador

1. Per tal de determinar l’emplaçament
d’un abocador s’han de tenir en compte
els criteris següents:

a) La distància entre els límits de l’abo-
cador i les zones d’habitatge, les zones
agrícoles o urbanes i les zones de
lleure.

b) L’existència d’aigües subterrànies,
de rius i d’altres masses d’aigua.

c) Les característiques geològiques i
hidrogeològiques de la zona.

d) Els riscs d’inundacions, d’esfondra-
ments, d’esllavissades o d’allaus a
l’emplaçament de l’abocador.

e) La protecció del patrimoni natural o
cultural de la zona.

El Govern, sense perjudici de les com-
petències dels comuns d’acord amb la
Llei qualificada de delimitació de com-
petències i la Llei general d’ordenació
del territori i urbanisme, defineix per re-
glament els requisits que han de complir
els abocadors en relació amb els criteris
enunciats.

2. Només es pot autoritzar l’abocador
si, vistes les característiques de l’empla-
çament pel que fa als requisits esmentats
o les mesures correctores necessàries, es
garanteix que l’abocador no presenta
cap risc greu per a la salut de les perso-
nes i el medi ambient.

Article 33
Prevenció de molèsties i perills dels
abocadors

1. S’han de prendre mesures ne-
cessàries per tal de reduir les molèsties i
els perills procedents de l’abocador com:

a) Els animals nocius i els insectes.

b) Les emissions d’olors i de pols.

c) Les matèries portades pel vent.

d) El soroll i el moviment de vehicles.

e) La formació d’aerosols.

f) Els incendis.

2. S’ha d’equipar l’abocador de mane-
ra que els seus residus no es dispersin a
la via pública i/o a les zones del voltant.

3. L’abocador s’ha de dissenyar de ma-
nera que es minimitzi el seu impacte vi-
sual.

4. S’han de disposar els residus a l’abo-
cador de manera que es garanteixi l’esta-
bilitat de la massa de residus i de les

estructures associades i, especialment,
que s’evitin esllavissades.

5. L’abocador ha d’estar protegit per tal
d’impedir-hi el lliure accés. Els accessos
s’han de tancar amb mitjans adients fora
de les hores d’obertura. El sistema de
control i d’accés a cada abocador ha de
tenir un programa de mesures que per-
meti evitar els dipòsits il·legals.

Article 34
Protecció de la salut de les persones i
del medi ambient

1. Tot abocador ha d’estar situat i dis-
senyat de manera que compleixi les con-
dicions necessàries per tal de prevenir la
contaminació del sòl, de les aigües sub-
terrànies o de les aigües superficials i per
tal de garantir que els lixiviats es recullin
eficaçment, en el temps oportú i en les
condicions mínimes establertes per re-
glament.

2. El gestor de l’abocador ha de pren-
dre les mesures adequades per tal de li-
mitar l’acumulació i la migració dels
gasos d’abocador. Els gasos d’abocador
s’han de recollir a tots els abocadors de
residus biodegradables i s’han de tractar.
La recollida, el tractament i la utilització
dels gasos d’abocador es fan de manera
que es redueixin al mínim els riscs per a
la salut humana i els danys o les degrada-
cions del medi ambient.

3. El gestor té l’obligació d’informar
immediatament el ministeri responsable
de Medi Ambient de qualsevol anomalia
o problema descobert duent a terme les
operacions de manteniment i vigilància
de l’abocador, i ha d’aplicar les mesures
correctives que el ministeri responsable
de Medi Ambient recomani.

Article 35
Procediment d’autorització d’obertura
dels abocadors

1. La creació d’un abocador, sigui co-
munal sigui particular, ha de ser prèvia-
ment autoritzada pel comú de la
parròquia on es pretén ubicar.

2. Un cop obtingut l’acord previ del
comú territorialment competent, els ges-
tors d’abocadors, per tal d’obtenir l’auto-
rització d’obertura d’un abocador, sigui
comunal sigui particular, han de notificar
al ministeri responsable de Medi Am-
bient les informacions següents:
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a) El projecte constructiu.

b) El nom i la qualificació professional
de la persona física encarregada de la
gestió quotidiana de l’abocador.

c) La categoria d’abocador.

d) La capacitat prevista màxima de
dipòsit de l’abocador.

e) La descripció dels tipus de residus
que es preveu dipositar-hi.

f) La descripció de l’emplaçament de
l’abocador, incloses les informacions
hidrològiques i geològiques del ter-
reny.

g) Els mètodes proposats per prevenir
i reduir la contaminació, particular-
ment els mètodes utilitzats per contro-
lar la infiltració d’aigua, la gestió dels
lixiviats i l’alliberament de gasos.

h) El pla proposat per a l’explotació, el
manteniment i el control de l’abocador.

i) El pla previst per a la clausura de l’a-
bocador.

j) L’estudi d’impacte ambiental.

k) La garantia bancària.

3. Una vegada comunicades aquestes
informacions i realitzades les inspec-
cions corresponents, el ministeri respon-
sable de Medi Ambient elabora un
informe tècnic relatiu a la conformitat de
les instal·lacions, indicant al Govern la
possibilitat d’autoritzar o no l’obertura
de l’abocador, o les modificacions ne-
cessàries per a la seva futura obertura.

4. L’obertura i el funcionament d’un
abocador s’autoritza exclusivament
quan el control tècnic previ confirma
que no presenta cap risc greu per a la sa-
lut humana i per al medi ambient i previ
dipòsit d’una garantia bancària que per-
meti assegurar una gestió racional de l’a-
bocador fins a la seva clausura. La
quantia de la garantia, les seves modali-
tats de pagament i gestió i el seu retorn
es determinen reglamentàriament.

5. L’autorització fixa:

a) La categoria de l’abocador.

b) La quantitat total de residus que s’hi
poden dipositar.

c) Les exigències mínimes que s’han
de seguir per a la preparació de l’abo-
cador i per a les operacions de dipòsit.

d) Els procediments de vigilància i
control que s’han de seguir durant
l’explotació de l’abocador.

e) Les exigències per clausurar-lo.

6. La persona física encarregada de la
gestió quotidiana de l’abocador ha de ser
un professional tècnic competent en
aquest àmbit, i s’ha d’assegurar una forma-
ció adequada al personal de l’abocador.

Article 36
Clausura dels abocadors i
responsabilitats després de la clausura

1. Els abocadors tenen una durada de
funcionament limitada. Un any abans
d’arribar al punt màxim de la seva capa-
citat d’emmagatzematge dels residus, els
gestors han de notificar-ho al ministeri
responsable de Medi Ambient i presen-
tar un pla detallat per a la seva clausura.
Els gestors informen també als comuns
de la previsió de la clausura dels aboca-
dors, perquè els comuns puguin planifi-
car l’ampliació o la nova ubicació dels
seus abocadors.

2. Correspon al Govern desenvolupar
per via reglamentària les normes tècni-
ques indispensables per clausurar un
abocador.

3. La declaració de clausura d’un abo-
cador no posa fi a la responsabilitat ad-
ministrativa del gestor, que queda
subjecte a les disposicions de l’autoritza-
ció inicial i del contracte.

4. Després de la clausura, el gestor és
responsable del manteniment i de la vi-
gilància de l’abocador durant el temps
que estipuli el Govern per via regla-
mentària. Aquesta durada no pot ser in-
ferior a 5 anys per als abocadors d’inerts i
10 anys per a les dues categories res-
tants.

Article 37
Elaboració d’informes

El titular de l’abocador de residus pe-
rillosos i no perillosos ha de redactar un
informe anual d’explotació que ha de ser
lliurat al ministeri responsable de Medi
Ambient i posat a disposició del públic.
Aquest informe ha d’incloure com a
mínim el nombre de dies de funciona-
ment de l’abocador, la quantitat, la natu-
ralesa i l’origen dels residus dipositats,
els controls d’aigües, lixiviats i de gasos

realitzats i les incidències en el
funcionament de l’abocador, especial-
ment aquelles que puguin tenir un im-
pacte sobre la salut de les persones i/o el
medi ambient.

Article 38
Competències de control del Govern

El ministeri responsable de Medi Am-
bient controla:

a) Que els residus que són admesos a
l’abocador són conformes a la llista
publicada per reglament segons la ca-
tegoria de l’abocador.

b) Que els sistemes de protecció de la
salut i del medi ambient funcionen
d’acord amb les condicions fixades en
l’autorització d’obertura.

c) Que totes les condicions fixades en el
decret d’autorització són respectades.

Secció cinquena. Gestió dels
centres de tractament tèrmic
de residus

Article 39
Principis generals

1. Les directrius i els criteris establerts en
la Directiva 2000/76/CE del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, del 4 de desembre de
2000, relativa a la incineració de residus,
especialment pel que fa a les condicions
de sol·licitud d’instal·lació, d’autorització
de posada en funcionament, de valors
límit d’emissió a l’atmosfera i de contami-
nants a les aigües residuals, als residus de
la incineració, als controls i requisits de
mesurament i, en general, a les condicions
d’explotació, són plenament d’aplicació a
la gestió dels centres de tractament tèrmic
de residus.

2. A Andorra les instal·lacions de trac-
tament tèrmic de residus seran sempre
amb recuperació de l’energia produïda
per la combustió.

Article 40
Tipus de residus admissibles als centres
de tractament tèrmic de residus

El Govern estableix per decret la llista
dels residus admissibles a cada centre de
tractament tèrmic de residus, indicant-ne
la quantitat admissible i la qualitat. Que-
den estrictament exclosos de la incinera-
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ció els residus radioactius i els residus
valoritzables provinents de la recollida
selectiva.

Article 41
Protecció de la salut i del medi ambient

1. Tot centre de tractament tèrmic de
residus ha d’estar situat, dissenyat i ex-
plotat de manera que compleixi les con-
dicions necessàries per tal de prevenir la
contaminació del sòl, la contaminació de
les aigües subterrànies, la contaminació
de les aigües superficials, la contamina-
ció de l’aire i la contaminació acústica, a
fi de protegir la salut de la població i pre-
servar el medi ambient.

2. El Govern defineix per via regla-
mentària els valors límit acceptables de
les emissions a l’atmosfera i els valors
límit acceptables de contaminants a les
aigües residuals. Aquests valors límits
han de complir com a mínim les directi-
ves europees vigents.

3. El Govern defineix també per via
reglamentària els requisits dels mesura-
ments i autocontrols que han d’efectuar
els centres de tractament tèrmic de resi-
dus per poder verificar que no se su-
peren els límits d’emissions a l’atmosfera
ni els límits de contaminants a les aigües
residuals establerts. Aquests mesura-
ments i autocontrols han de complir com
a mínim les directives europees vigents.

4. El gestor del centre de tractament
tèrmic de residus ha d’informar imme-
diatament el ministeri responsable de
Medi Ambient i la comissió d’informació
i vigilància del centre de qualsevol inci-
dència en el funcionament que pugui te-
nir un impacte sobre la qualitat de les
emissions.

Article 42
Procediment per a l’autorització de
posada en funcionament

1. El gestor del centre de tractament
tèrmic, per tal d’obtenir l’autorització de
posada en funcionament, ha de notificar
al ministeri responsable de Medi Am-
bient les informacions següents:

a) El nom i la qualificació professional
de la persona física encarregada de la
gestió quotidiana del centre.

b) La descripció de la instal·lació i par-
ticularment de les instal·lacions desti-

nades al tractament de les emissions i
de les aigües residuals.

c) Els equipaments previstos per a la
mesura de les emissions a l’aire i a l’ai-
gua.

d) El nombre i la tipologia dels auto-
controls que s’efectuaran.

e) La capacitat màxima prevista de la
instal·lació.

f) El pla proposat per a l’explotació,
manteniment i control del centre.

g) L’estudi d’impacte ambiental.

h) La garantia bancària.

2. Una vegada comunicades aquestes
informacions i realitzades les inspec-
cions, el ministeri responsable de Medi
Ambient elabora un informe tècnic rela-
tiu a la conformitat de les instal·lacions,
indicant al Govern la possibilitat d’auto-
ritzar o no la posada en funcionament
del centre de tractament tèrmic, o les
modificacions necessàries per a la posa-
da en funcionament.

3. L’obertura i el funcionament d’un
centre de tractament tèrmic de residus
s’autoritza exclusivament quan el con-
trol tècnic previ confirma que no presen-
ta cap risc greu per a la salut humana i
per al medi ambient i previ dipòsit d’una
garantia bancària que permeti assegurar
una gestió racional del centre. La quantia
de la garantia, les seves modalitats de pa-
gament i gestió i el seu retorn es determi-
nen reglamentàriament.

4. L’autorització de posada en funcio-
nament fixa:

a) Les categories de residus que són
admeses al centre i els processos de
control d’admissió i recepció dels resi-
dus.

b) La capacitat total d’incineració.

c) Els límits de les emissions permeses
a l’aire i a l’aigua.

d) El nombre i el tipus d’autocontrols
que ha de realitzar el centre, indicant
els procediments de mostreig i de me-
sura que s’han d’utilitzar.

e) La durada màxima admissible de les
aturades o avaries dels sistemes de de-
puració de les emissions o dels siste-
mes de mesura durant la qual es pot

sobrepassar els valors límit d’emissió
previstos.

5. Es fixen per decret les condicions de
funcionament mínimes i els requisits que
s’han de seguir en condicions de funcio-
nament anormals i en situacions d’ava-
ries.

6. La persona física encarregada de la
gestió quotidiana d’un centre de tracta-
ment tèrmic de residus ha de ser un pro-
fessional tècnic competent en aquest
àmbit i s’ha d’assegurar una formació
adequada a tot el personal que hi treballi.

Article 43
Elaboració d’informes

El titular d’un centre de tractament tèr-
mic de residus ha de redactar un informe
anual d’explotació que, conjuntament
amb una auditoria ambiental realitzada
per una empresa independent externa,
han de ser lliurats al ministeri responsa-
ble de Medi Ambient i a la comissió d’in-
formació i vigilància del centre i posats a
disposició del públic. Aquest informe ha
d’incloure com a mínim la quantitat i la
qualitat de les emissions a l’atmosfera i a
l’aigua, comparada amb els límits esta-
blerts en l’autorització, el nombre de dies
de funcionament del centre, la quantitat i
la naturalesa dels residus tractats, les in-
cidències en el funcionament del centre,
especialment aquelles que puguin tenir
un impacte sobre la qualitat de les emis-
sions, i les mesures correctores que
eventualment s’hagin dut a terme.

Article 44
Competències de control del Govern

1. El Govern, mitjançant el ministeri
responsable de Medi Ambient, controla:

a) Que els sistemes de protecció de la
salut de les persones i del medi am-
bient funcionin d’acord amb les condi-
cions fixades en l’autorització de
posada en funcionament.

b) Que totes les condicions fixades en
el decret d’autorització siguin respec-
tades.

2. Si el centre no compleix les condi-
cions de l’autorització, en particular pel
que fa a les emissions a l’aire i a l’aigua,
el ministeri responsable de Medi Am-
bient pot prendre les mesures que escai-
guin per assegurar-ne el respecte, fins i
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tot la suspensió temporal del funciona-
ment del centre de tractament tèrmic de
residus.

Secció sisena. Sòls
contaminats

Article 45
Declaració de sòl contaminat

1. Correspon al ministeri responsable
de Medi Ambient declarar un sòl conta-
minat. S’entén per “sòl contaminat” a-
quell que conté contaminants en
concentracions superiors a les que li són
pròpies, que afecten les seves funcions i
representen un risc per a les persones i/o
el medi ambient. Les concentracions es-
mentades es determinen d’acord amb els
criteris i estàndards, que en funció de la
naturalesa del sòl i dels usos es determi-
nen per via reglamentària.

2. En la declaració de sòl contaminat
han d’identificar-se els responsables de
la contaminació, la delimitació del sòl
contaminat, l’estat de la contaminació, la
conveniència o necessitat de dur a terme
algun tipus d’actuació i el termini i la for-
ma de realització de les operacions de
neteja i recuperació, si escau.

3. La declaració de sòl contaminat s’ha
de notificar al causant de la contamina-
ció i, en cas que no pugui ser identificat,
al propietari del sòl. S’insta la persona a
la qual s’ha adreçat la notificació que as-
sumeixi i dugui a terme les operacions
de neteja i de recuperació, si escau, en el
termini determinat en la mateixa decla-
ració.

4. Les mesures que corresponen al mi-
nisteri responsable de Medi Ambient no
exclouen altres possibles mesures com-
plementàries derivades de les pròpies
competències comunals.

Article 46
Declaració de rehabilitació d’un sòl
contaminat

Correspon al ministeri responsable de
Medi Ambient declarar que un sòl ha
deixat de ser contaminat després de
comprovar que les operacions de neteja
i recuperació s’han dut a terme de forma
adequada.

Capítol cinquè. Instruments
econòmics i altres incentius

Article 47
Principis a seguir per a la creació de
tributs de gestió de residus

D’acord amb les exigències del princi-
pi “qui contamina paga”, els tributs que
es poden establir per tal d’assumir el cost
de la gestió de residus estan subjectes a
les regles següents:

a) Principi de causalitat: es taxa l’acti-
vitat que causa un efecte negatiu al
medi ambient, en aquest cas la pro-
ducció de residus i la perillositat o no-
civitat dels mateixos.

b) Principi de cobertura dels costos:
l’import de les taxes pot arribar a co-
brir íntegrament els costos directes i
indirectes de la gestió de residus.

c) Principi de proporcionalitat: els tri-
buts relatius a la gestió de residus seran
proporcionals a la quantitat de residus
generats o aportats, així com al seu ma-
jor o menor impacte en el medi am-
bient segons les seves característiques.

Article 48
Potestat de les autoritats públiques de
prendre mesures econòmiques per a la
millora de la gestió de residus

Les administracions públiques, en
l’àmbit de les seves competències res-
pectives, i d’acord amb el que disposa la
Llei, han d’adoptar les mesures econòmi-
ques, financeres i fiscals oportunes per
promoure la prevenció, la reutilització,
el reciclatge i la valorització de residus, i
la seva eliminació respectuosa amb el
medi ambient. Així mateix, es poden
fixar tota mena de mesures d’incentiva-
ció com ara crèdits i subvencions, entre
altres.

Article 49
Creació de tributs de protecció del medi
ambient

En el moment de fixar tributs relatius a
la gestió dels residus, les lleis han de te-
nir en compte el fet que aquests tributs
tinguin efectes dissuasius sobre la pro-
ducció de residus que, a causa de la
composició, el volum o les dificultats de
gestió, siguin considerats potencialment
perjudicials per al medi ambient.

Article 50
Incentius i desincentius per afavorir la
gestió ambientalment racional dels
residus

1. Està prohibida la fabricació, la im-
portació i la comercialització de produc-
tes generadors de residus que no tinguin
tractament viable a Andorra ni a l’estran-
ger per manca de conveni.

2. El Govern ha de promoure fluxos de
dipòsit i retorn de línies de productes es-
pecífics, tant en el comerç interior com
en la importació de productes, per facili-
tar així la prevenció i reutilització.

3. Així mateix, el Govern ha de pro-
moure la fabricació, la importació i la co-
merciali tzació de productes que
representin una producció de residus
mínima.

Article 51
Promoció de l’ús de materials
reutilitzables, reciclables i valoritzables

Les administracions públiques, dins
del marc de la contractació pública d’o-
bres i subministraments, han d’afavorir
l’ús de materials reutilitzables, recicla-
bles i valoritzables, i també l’ús de pro-
ductes fabricats amb material reciclat
que compleixin les especificacions
tècniques adequades.

Capítol sisè. Inspecció i vigilància.
Infraccions i sancions

Article 52
Règim general de les sancions

1. Les infraccions que estableix aques-
ta Llei són sancionades d’acord amb
aquest capítol, sense perjudici, si n’hi ha,
de les responsabilitats civils i penals cor-
responents.

2. Quan els danys causats al medi am-
bient es produeixin per l’acumulació
d’activitats ocasionades per diferents
persones, l’Administració competent pot
imputar individualment aquesta respon-
sabilitat i els seus efectes econòmics a
cadascun dels responsables.

3. La responsabilitat civil és solidària
en els supòsits següents:

a) Quan el posseïdor o el gestor dels
residus els lliuri a persones físiques o
jurídiques diferents de les assenyala-
des en aquesta Llei.
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b) Quan hi hagi diversos responsables
i no sigui possible determinar el grau
de participació de cadascun en la in-
fracció.

4. Solament queden exempts de res-
ponsabilitat els productors i posseïdors
que cedeixin els residus a gestors auto-
ritzats, i sempre que es lliurin complint
els requisits establerts en aquesta Llei i
els seus reglaments.

5. Igualment, els posseïdors de residus
urbans queden exempts de responsabili-
tat per danys que es puguin derivar d’a-
questa mena de residus sempre que els
hagin lliurat als comuns o als gestors au-
toritzats, respectant les ordinacions res-
pectives i la resta de normativa aplicable.

Article 53
Mesures cautelars

Les administracions públiques compe-
tents, atenent el principi de precaució i
de proporcionalitat, poden adoptar i exi-
gir en qualsevol moment, de forma con-
junta o separada, alguna de les mesures
cautelars següents:

a) Imposició de mesures cautelars de
correcció, seguretat o control que im-
pedeixin la producció o la continuïtat
en la producció del dany.

b) Suspensió temporal parcial o total
de l’activitat.

Article 54
Restauració a compte del responsable
del dany

Quan s’ha produït un dany al medi
ambient i, especialment, quan hi ha un
perill greu per a la salut de les persones o
quan existeix un risc de perjudici greu i
irreversible per al medi ambient, les ad-
ministracions públiques han d’exigir al
causant del dany que procedeixi a res-
taurar el medi afectat. En cas d’incompli-
ment d’aquesta obligació, el Govern ha
de procedir a efectuar la restauració del
medi afectat a càrrec del responsable,
sense perjudici de l’aplicació del principi
de repercussió econòmica de les despe-
ses de tot tipus que hi han hagut en el
procés de restauració.

Article 55
Poders d’inspecció de l’Administració

1. Les administracions públiques han
d’inspeccionar les instal·lacions dels

productors i gestors de residus, mitjan-
çant els seus propis serveis o mitjançant
els serveis tècnics adients, dins l’àmbit
de les seves competències.

2. L’acta d’inspecció dóna lloc, si es-
cau, a la tramitació de l’expedient san-
cionador i/o a l’adopció de les mesures
cautelars i de restauració esmentades als
articles 53 i 54.

3. Amb independència del que dispo-
sa aquest títol en relació amb la respon-
sabilitat civil i/o penal, l’incompliment
de les condicions de la concessió o de
l’autorització administrativa dels gestors
pot donar lloc a la revocació de l’auto-
rització per part de les administracions
competents i al cessament de l’activitat.

Article 56
Tipologia de les infraccions

1. Sense perjudici de les infraccions
que poden establir els comuns per l’in-
compliment de les ordinacions sobre re-
collida de residus d’àmbit comunal, les
infraccions regulades en aquesta Llei es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) El retard en el subministrament de
la informació o de la documentació
que s’hagi de proporcionar a l’Admi-
nistració segons el que preveu aquesta
Llei, la reglamentació aplicable o les
estipulacions contingudes en les auto-
ritzacions i contractes amb les empre-
ses adjudicatàries.

b) La comissió de qualsevol de les in-
fraccions indicades a l’apartat 3 que,
per la seva escassa quantitat o perillo-
sitat, no mereixi la qualificació de
greu.

c) L’incompliment de l’obligació de
lliurar els residus urbans d’acord amb
allò que preveuen les ordinacions co-
munals.

d) L’incompliment de l’obligació de
lliurar residus no urbans ni assimila-
bles a urbans a gestors autoritzats.

e) L’incompliment de l’obligació de
lliurar els residus reciclables en els
contenidors previstos a aquest efecte,
o de lliurar-los a la recollida selectiva
mitjançant altres procediments d’a-
cord amb el que preveu la reglamenta-
ció i la normativa comunal.

f) El fet de no mantenir els residus en
condicions adequades de neteja i se-
guretat i/o guardar-los més d’un any a
les mateixes instal·lacions.

g) La manca d’etiquetatge o l’etiquetat-
ge incorrecte o parcial dels envasos
que continguin residus perillosos.

h) L’incompliment, pels agents
econòmics assenyalats a l’article 20, de
les obligacions derivades dels acords o
convenis de col·laboració subscrits.

i) Qualsevol altra infracció legal, regla-
mentària o contractual, que no estigui
tipificada com a greu o molt greu.

3. Són infraccions greus:

a) L’exercici d’una activitat descrita en
aquesta Llei sense l’autorització pre-
ceptiva o amb l’autorització caducada
o suspesa, o l’incompliment de les
obligacions imposades en aquesta
Llei, en els reglaments que la desenvo-
lupen o en les autoritzacions, sense
que s’hagi posat en perill la salut de les
persones o sense que s’hagi produït
un dany o deteriorament greu per al
medi ambient.

b) L’actuació contrària a les disposi-
cions d’aquesta Llei o dels reglaments
que la desenvolupen, quan l’activitat
no estigui subjecta a autorització es-
pecífica, sense que s’hagi posat en pe-
rill la salut de les persones o sense que
s’hagi produït un dany o deteriora-
ment greu per al medi ambient.

c) L’abandonament, l’abocament o l’e-
liminació de residus sòlids o líquids no
perillosos de forma o en llocs del terri-
tori del Principat d’Andorra no expres-
sament autoritzats d’acord amb
aquesta Llei i les normes que la desen-
volupin.

d) L’incompliment de l’obligació de
proporcionar informació o documen-
tació a les administracions competents
o l’ocultació o falsificació de dades
exigides per la normativa aplicable o
per les autoritzacions, així com l’in-
compliment de l’obligació de custòdia
i manteniment d’aquesta documenta-
ció, en els terminis establerts al desen-
volupament reglamentari de la Llei.

e) La manca de constitució de fiances
o assegurances, o de la seva renova-
ció, quan siguin obligatòries.
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f) L’obstrucció de l’exercici de les fun-
cions d’inspecció, supervisió i control
que corresponen a les administracions
públiques.

g) La barreja de categories diferents de
residus perillosos entre si o d’aquests
amb els que no tinguin aquesta consi-
deració, sempre que, com a con-
seqüència d’aquesta barreja, no s’hagi
posat en perill la salut de les persones
i/o produït un dany o deteriorament
greu per al medi ambient.

h) L’incompliment de l’obligació de
lliurar, vendre o cedir residus no ur-
bans ni assimilables a urbans a gestors
autoritzats, i també l’acceptació d’a-
quests residus en condicions diferents
de les que s’estableixen a les autoritza-
cions corresponents o a les disposi-
cions d’aquesta Llei.

i) El fet de no prendre les mesures es-
caients per tal de reduir les molèsties i
els perills procedents de l’abocador.

j) La comissió d’alguna de les infrac-
cions indicades a l’apartat 4 que, per la
seva escassa quantia o entitat, no me-
reixin la qualificació de molt greus.

k) La reincidència en la comissió de
qualsevol infracció lleu.

4. Són infraccions molt greus:

a) L’exercici d’una activitat descrita en
aquesta Llei sense l’autorització pre-
ceptiva o amb l’autorització caducada o
suspesa, o l’incompliment de les obli-
gacions imposades a les autoritzacions
si s’ha posat en perill la salut de les per-
sones i/o s’ha produït un dany o dete-
riorament greu per al medi ambient, o
quan l’activitat ha tingut lloc en espais
protegits o d’especial interès.

b) L’actuació contrària a les disposi-
cions d’aquesta Llei o dels reglaments
que la desenvolupen, quan l’activitat
no estigui subjecta a l’autorització es-
pecífica, si s’ha posat en perill la salut
de les persones i/o s’ha produït un
dany o deteriorament greu per al medi
ambient o quan l’activitat ha tingut lloc
en espais protegits o d’especial interès.

c) L’abandonament, l’abocament o l’e-
liminació de residus sòlids o líquids
perillosos de forma o en llocs del terri-
tori del Principat d’Andorra no expres-
sament autoritzats d’acord amb

aquesta Llei i les normes que la desen-
volupin.

d) L’abandonament, l’abocament o l’e-
liminació de qualsevol altre tipus de
residu sòlid o líquid no perillós, de for-
ma o en llocs del territori del Principat
d’Andorra no expressament auto-
ritzats d’acord amb aquesta Llei i les
normes que la desenvolupin, si s’ha
posat en perill la salut de les persones
i/o s’ha produït un dany o deteriora-
ment greu per al medi ambient.

e) L’ocultació o l’alteració de dades
aportades als expedients administra-
tius per a l’obtenció d’autoritzacions,
permisos o llicències relacionats amb
l’exercici de les activitats regulades en
aquesta Llei.

f) L’exportació o la importació de resi-
dus en contra d’allò que disposa
aquesta Llei, els reglaments que la de-
senvolupen, els convenis internacio-
nals i altres acords signats pel Govern.

g) La barreja de les diferents categories
de residus perillosos entre si o d’a-
quests amb els que no tinguin aquesta
consideració, si, com a conseqüència
d’aquesta barreja, s’ha posat en perill
greu la salut de les persones i/o s’ha
produït un dany o deteriorament greu
al medi ambient.

h) El lliurament, la venda o la cessió de
residus perillosos o específics a perso-
nes físiques o jurídiques diferents de
les assenyalades en aquesta Llei, així
com l’acceptació d’aquests residus en
condicions diferents de les que apare-
guin a les autoritzacions correspo-
nents o a les normes establertes en
aquesta Llei, si s’ha posat en perill la
salut de les persones i/o s’ha produït
un dany o deteriorament greu per al
medi ambient.

i) En el cas d’un sòl contaminat, no dur
a terme les operacions de neteja i de
recuperació en el termini fixat a la de-
claració.

j) La reincidència en la comissió de
qualsevol infracció greu.

Article 57
Sancions

1. Les infraccions a les quals es refe-
reix l’article anterior donen lloc a la im-
posició, per part de l’administració
competent, de les sancions següents:

a) En el supòsit d’infraccions lleus:
multa des de 1.000 euros fins a 3.000
euros.

b) En el supòsit d’infraccions greus:
Multa des de 3.001 euros fins a 15.000
euros, excepte en el cas de residus pe-
rillosos, en què l’import és des de
6.001 fins a 30.000 euros.
Inhabilitació per a l’exercici de qualse-
vol de les activitats previstes en aques-
ta Llei per un període de temps de fins
un any.
L’Administració pot acordar també el
tancament immediat temporal o defi-
nitiu, total o parcial, de les instal·la-
cions. El tancament preventiu
computa com a temps d’execució de
la sanció.

c) En el supòsit d’infraccions molt
greus:
Multa des de 15.001 fins a 200.000 eu-
ros, excepte en el cas de residus pe-
rillosos, en què l’import és des de
30.001 fins a 200.000 euros.
Inhabilitació per a l’exercici de qualse-
vol de les activitats previstes en aques-
ta Llei per un període de temps no
inferior a un any ni superior a deu.
L’Administració pot acordar el tanca-
ment immediat temporal o definitiu,
total o parcial, de les instal·lacions. El
tancament preventiu computa com a
temps d’execució de la sanció.

2. Les sancions s’han d’imposar tenint
en compte les circumstàncies de la in-
fracció, el grau de culpabilitat, la reitera-
ció, la participació i el benefici obtingut,
i també el perill en què s’hagi posat la sa-
lut de les persones i el grau del dany cau-
sat al medi ambient.

3. Per a l’apreciació de la reincidència
es tenen en compte les sancions fermes
imposades durant l’any anterior per a les
infraccions lleus i durant els dos anys an-
teriors per a les infraccions greus.

4. Les quantitats fixades en aquest arti-
cle s’actualitzen periòdicament d’acord
amb la Llei de pressupost.

Article 58
Prescripció

Les infraccions a les quals fa referència
aquesta Llei prescriuen al cap de 2 anys
en el cas de les faltes lleus, al cap de 3
anys en les faltes greus i al cap de 15
anys en les faltes molt greus. El moment
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d’inici de la prescripció comença a cór-
rer en el moment que l’Administració
descobreix la infracció i s’interromp en
el moment que s’inicia el procediment
sancionador contra l’infractor.

Article 59
Òrgan sancionador

1. Correspon al ministeri responsable
de Medi Ambient, d’acord amb les seves
competències d’inspecció i de control, la
incoació, la tramitació i la resolució dels
expedients sancionadors, llevat de la re-
solució de les sancions molt greus, que
correspon al Govern.

2. Correspon als comuns la incoació,
la tramitació i la resolució dels expe-
dients relatius a les competències que els
confereix aquesta Llei.

3. Els comuns o el ministeri responsable
de Medi Ambient que iniciïn un procedi-
ment sancionador s’ho han de comunicar
recíprocament. La notificació corresponent
comporta la inhibició de l’òrgan notificat
per tal de no incoar un altre procediment
sancionador pels mateixos fets.

Disposició addicional

La primera revisió del Pla nacional de
residus, segons preveu el propi Pla, es
realitzarà abans que finalitzi l’any 2006.

Les revisions successives, que s’efec-
tuaran com a mínim cada cinc anys d’a-
cord amb el que disposa l’article 11,
s’adaptaran als principis bàsics a aplicar
en la gestió dels residus d’acord amb la
jerarquia d’opcions establerta en aquesta
Llei i tenint en compte els criteris i les di-
rectrius que pugui anar establint la nor-
mativa de la Unió Europea sobre la
gestió dels residus i la protecció del medi
ambient, amb la finalitat d’arribar a asso-
lir objectius similars als que s’estableixin
en la Unió Europea en matèria de pre-
venció, reutilització, reciclatge i elimina-
ció dels residus.

Disposició transitòria primera

Els gestors privats que operen al Prin-
cipat d’Andorra i que gestionen qualse-
vol tipus de residus en el moment de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei dispo-
sen d’un any per adequar-se a les exi-
gències d’aquesta Llei.

Disposició transitòria segona

Els comuns disposen d’un termini de
18 mesos a partir del moment de l’entra-

da en vigor de la Llei per crear les
deixalleries comunals.

Disposició transitòria tercera

El Govern ha d’aprovar en el termini
màxim de tres anys els reglaments, les
llistes i els catàlegs d’aplicació d’aquesta
Llei, excepte les normes reglamentàries
relatives a la recollida, transport i emma-
gatzematge provisional dels residus pe-
rillosos que s’han d’aprovar en el termini
màxim de sis mesos.

Disposició derogatòria

Aquesta Llei deroga la Llei de residus
sòlids, aprovada pel Consell General en la
sessió del dia 31 de juliol de 1985, i qualse-
vol altra disposició del mateix rang o de
rang inferior que la contradigui.

Disposició final primera

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

Disposició final segona

La Comissió de Coordinació i Desen-
volupament del Pla nacional de residus
s’ha de constituir i ha d’adoptar un regla-
ment de funcionament intern en el ter-
mini màxim de quatre mesos des de
l’entrada en vigor de la Llei.

Disposició final tercera

En el termini d’un any des de l’entrada
en vigor de la Llei, el Govern ha de publi-
car al Butlletí Oficial del Principat d’Andor-
ra la traducció al català de la Directiva
94/62/CE del Parlament Europeu i del
Consell, del 20 de desembre de 1994, rela-
tiva als envasos i als residus d’envasos; de
la Decisió de la Comissió 96/350/CE, del
24 de maig de 1996, per la qual s’adapten
els annexos II.A i II.B de la Directiva
75/442/CEE del Consell, relativa als resi-
dus; de la Directiva 1999/31/CE del Con-
sell, del 26 d’abril de 1999, relativa a
l’abocament de residus; de la Decisió de la
Comissió 2000/532/CE, del 3 de maig de
2000, relativa a la Llista europea de resi-
dus; de la Directiva 2000/76/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, del 4 de
desembre de 2000, relativa a la incineració
de residus; de la Directiva 2002/96/CE del
Parlament Europeu i del Consell, del 27 de
gener de 2003, relativa als residus d’apa-
rells elèctrics i electrònics; de la Directiva
2003/4/CE del Parlament Europeu i del

Consell, del 28 de gener de 2003, relativa a
l’accés del públic a la informació mediam-
biental; i de la Directiva 2004/12/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de l’11
de febrer de 2004, per la que es modifica la
Directiva 94/62/CE relativa als envasos i als
residus d’envasos.

Disposició final quarta

En el termini de dos anys des de l’en-
trada en vigor de la Llei, el Govern ha de
sotmetre al Consell General un Projecte
de llei d’avaluació de l’impacte ambien-
tal harmonitzat amb la normativa de la
Unió Europea.

Casa de la Vall, 14 de desembre del
2004

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i
promulguem i n’ordenem la publicació en
el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac
Bisbe d’Urgell President de la

República Francesa
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Núm. 3 - any 17 - 12.1.2005 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 203




