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Entra en vigor el Decret 152/2017 sobre Classificació, la 
codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya 

 

Tal i com ja vam informar en la passada circular nº141/EMA21 del 31 Octubre 
de 2017, el 19 de gener de 2018 entrava en vigor la nova classificació, 

la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, determinada 
en el Decret 152/2017. Es tracta d’una actualització del Decret 34/1996, de 9 

de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, derivada dels 
canvis i avenços que s’han produït en la normativa i en l’estat de la tècnica. 

 
L’Agència de Residus de Catalunya ja ha adaptat el Sistema 
Documental de Residus (SDR) per tal que els usuaris puguin  tramitar 

electrònicament els documents de la gestió de residus, que s’han adequat a 
allò que preveu el nou decret.  

Observareu que els vostres gestors de residus hauran canviat el codi de 
tractament del residu, adaptant els antics codis ( V,T ) als actuals ( R, D ). 

Igualment s’ha obert un període de consulta per un període d’1 mes, fins 
el 20 de febrer, per tal de rebre observacions/suggeriments a la proposta de 
subvies de gestió del Catàleg de Residus de Catalunya (CRC). Els interessats 

poden fer arribar propostes/observacions a través del formulari situat a la part 
pública del l’SDR. 

L’entrada en vigor d’aquest no afecta a la declaració anual de residus de 
2017, la qual es continuarà fent amb les vies de gestió (V, T) anteriors, però 

si que afectarà a la declaració anual de residus de 2018. 

Adjuntem fulletó informatiu que també podeu descarregar aquí  

 

Per a més informació, poden contactar amb Alicia Avellaneda, responsable de 
Medi Ambient de TEXFOR a alicia@texfor.es  
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     L’adaptació de les fitxes d’acceptació existents

      S’han habilitat dues vies en la tramitació electrònica a l’SDR per adequar les       
      fitxes d’acceptació de residus:

 En tramitar electrònicament un full de seguiment vinculat a una fitxa  
 d’acceptació vigent, aquesta fitxa quedarà actualitzada automàticament  
 amb la nova classificació, codificació i via de gestió que es faci constar  
 en el full. Això és vàlid també quan es tracti d’un document d’identificació 
 vinculat a una notificació prèvia.

 També es poden actualitzar les fitxes i notificacions prèvies de manera 
 directa, independentment de la tramitació de fulls de seguiment. En  
 aquests casos, cada usuari podrà visualitzar, per al seu perfil, quines 
 fitxes d’acceptació es troben pendents d’actualització. Qualsevol dels 
 signataris de la fitxa podrà fer l’actualització, la qual serà comunicada  
 de forma automàtica a la resta de signataris.
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