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TRÀMITS AMB L’ADMINISTRACIÓ 

Primer trimestre del 2018 
 

31 DE MARÇ DATA LÍMIT 

 

El primer trimestre de l'any és el període de presentació, a l'administració 

corresponent, d'una sèrie de documentació que recull la informació de la nostra 

activitat durant l'any 2017. La major part d'activitats industrials del nostre sector 
estan obligades a presentar-los. 

 

DARI - Declaració anual de residus industrials 

Què és? La DARI és un document on es declaren les dades dels residus generats per 

un centre de producció l’any anterior. 

Qui l'ha de presentar?  depèn de l'activitat de l'empresa  però en termes generals, 

segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, estan 

obligades a fer la Declaració anual de residus industrials (DARI) totes aquelles 
empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació. 

Termini de presentació : 31 de març 2018 

Com es presenta? a través de la web del Sistema Documental de Residus (SDR)  

 

PGD - Pla de gestió de dissolvents 

Què és? El PGD és un document on recullen les dades d'ús de dissolvents d'una 

activitat per tal de donar compliment als requisits del RD 117/2003. El pla va dirigit a: 

 Els establiments industrials que desenvolupen determinades activitats amb 

consum de dissolvents en el seu procés.  

 Els establiments industrials que fan neteja en sec  

Qui l'ha de presentar? Totes aquelles activitats que desenvolupin alguna de les 

activitats incloses en l'Annex I del RD 117/2003 sempre que superin els llindars de 
consum de dissolvents establerts en l'Annex II del mateix RD. 

Termini de presentació : 31 de març 2018 

Com es presenta? hauran de presentar al Servei de Vigilància i Control de l’Aire el Pla 

de Gestió de Dissolvents de l’any precedent per a comprovar el compliment dels valors 
límits d’emissió o telemàticament mitjançant tràmits gencat. 

 

 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/
http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/inici-periode-dari-2016
https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/emissions_industrials/regulacio_de_compostos_organics_volatils/pla_gestio_dissolvents/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Presentacio-del-pla-de-gestio-de-dissolvents?category=75b4fe56-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2


 
 
 

                  
 

 

PRTR-CAT - Registre d'emissions i transferència de contaminants 

Que és ? és un document on es recullen les emissions contaminants a l'aigua, 

atmosfera, sòl, i transferència de residus, d'una activitat industrial durant l'any. 

Qui l'ha de presentar? les activitats afectades pel registre E-PRTR ( Annex I Reial 

Decret 508/2007).  Des del 2016, els establiments PRTR que també estan afectats 

per la Llei 16/2002 de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, poden donar 

compliment a l’article 22.1.i d’aquesta normativa a través d’una nova pantalla de 

l’aplicació PRTR-CAT. 

Termini de presentació : 31 de març 2018 ( Declaració PRTR-CAT+ Comunicació 

resultats controls (art.22.1.i Llei 16/2002) de l’any 2017 ) 

Com es presenta? a través de la web del aplicatiu PRTR-CAT 

 

DAE - Declaració anual d'envasos i residus d'envasos 

Que és? És un document on els envasadors informen de la quantitat total d'envasos i 

productes envasats posats al mercat nacional durant l'any anterior, indicant aquells 
envasos que siguin reutilitzables. 

Qui l'ha de presentar? tots aquells agents econòmics ( empreses ) que generen o 

posen al mercat envasos 

Termini de presentació : 31 de març 2018 

Com es presenta? a través de la web del Sistema Documental de Residus (SDR)  

 

Informe de Seguiment del Pla Empresarial de Prevenció d’Envasos (PEP)  

 

Que és? Els envasadors que tinguin aprovat un PEP, hauran de presentar a l’Agència 

de Residus de Catalunya l’informe anual de seguiment  per acreditar el grau de 

compliment dels objectius previstos per l’any natural anterior.  

 

Qui l'ha de presentar? tots aquells envasadors que tinguin aprovat un PEP segons el 

Reial Decret 782/1998 

Termini de presentació : 31 de març 2018 

 

Com es presenta? a través de la web del Sistema Documental de Residus (SDR)  

 

 

Declaració anual d'aparells sotmesos a inventari de PCB/PCT 

 

Que és? Els PCB (policlorobifenils) i PCT (policloroterfenils) són compostos orgànics 

policlorats que es feien servir com a refrigerant en equips elèctrics. La seva utilització 

es va prohibir l'any 1985. La regulació de l’eliminació dels aparells que contenen 

aquests compostos ve determinada per la Directiva 96/59/CE del Consell, transposada 

mitjançant el RD 1378/1999, modificat pel RD 228/2006. Això obliga els posseïdors 

d'aparells amb PCB/PCT a elaborar una declaració d'aquests. 

 

Qui l'ha de presentar? Tots els posseïdors d'aparells amb PCB/PCT  

 

Termini de presentació : 28 de febrer de 2018 

 

Com es presenta? Veure enllaç 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/registre_de_contaminants_prtr/notificacio_de_dades/
http://dtes.gencat.cat/mediamb_prtr/AppJava/pagelogin.do
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_industrials/declaracio_anual_d_envasos/
https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Declaracio-pcb-pct?evolutiuTramit=1&moda=1


 
 
 

                  
 

 

 

 

ALTRES TRÀMITS A TENIR EN COMPTE AQUEST ANY 2018 

 

Informe de Situació Periòdic (ISp)  

 

Què es ? l’objectiu principal d’aquests informes és recollir aquella informació rellevant 

que permeti valorar la possibilitat que es produeixin o s’hagin produït contaminacions 

significatives del sòl on s’emplaça o s’ha emplaçat l’activitat. En aquest sentit, els 

interessats podran adjuntar a l’informe tota aquella informació complementària que 

considerin convenient per a una correcte valoració de la situació del sòl. 

 

Qui l'ha de presentar? les Activitats potencialment contaminadores ( APC ) segons 

indica el Reial Decret 9/2005 ( activitats industrials que, ja sigui per l’ús de 

substàncies perilloses o per la generació de residus, poden contaminar el sòl.).  

Igualment, els propietaris de finques on, en el passat s’hagi desenvolupat alguna 

activitat potencialment contaminant del sòl. 

Als efectes del RD 9/2005 es consideren APC: 

 Les activitats incloses en els epígrafs de l’Annex I del RD 9/2005 en funció del 

seu codi CNAE 2009 ( modificado por la presente Orden PRA/1080/2017 ) 

 Les activitats que produeixen, utilitzen o emmagatzemen més de 10t per any 

d’una o vàries de les substàncies incloses en el RD 363/1995, de 10 de març, 

pel que s’aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i 

classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses. 

 Les activitats que disposen d’emmagatzematges de combustible per a ús propi 

segons el RD 1523/1999, d’1 d’octubre, amb un consum anual mig superior a 
300.000l i un volum total d’emmagatzematge igual o superior a 50.000l. 

 

Termini de presentació :L’IPS haurà de ser revisat periòdicament (ISp) coincidint amb 

el termini de revisió de la llicència o autorització ambiental regulada per la Llei 

20/2009. Per a les APC no sotmeses a revisió segons la Llei 20/2009, el termini serà 

cada 10 anys respecte l’últim informe de situació presentat.  

 

 

 
 

 

    Com es presenta? a través de la web del Sistema Documental de Residus (SDR) 

 

 
 

Per a més informació us podeu posar en contacte amb el Departament de Medi 

Ambient de Texfor – Sra. Alícia Avellaneda  alicia@texfor.es  

https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
mailto:alicia@texfor.es

