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Denominació: Llor.
Aula privada de formació d’adults autoritzada

per la Resolució de 26 de maig de 1995, DOGC
núm. 2067, de 26.6.1995.
Núm. de codi: 08032166.
Titular: Llor, SCCL.
A dreça: c. Lluís Companys, s/n.
L ocalitat: Sant Boi de Llobregat.
Comarca: Baix Llobregat.
Motiu: demora de dos anys en la posada en fun-
cionament del centre.
Efectes: curs 1997-98.

Denominació: OSCUS.
Cercle (aula privada d’adults) autoritzat per

l’Ordre de 5 d’abril de 1979.
A dreça: c. Roger de Flor, 291.
L ocalitat: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Motiu: interrupció en el funcionament del centre
durant un període superior a un curs acadèmic.
Efectes: curs 1997-98.

Denominació: Centre de Formació d’Adults
Carme Mateu.

Centre privat de formació d’adults autoritzat
per la Resolució de 24 d’abril de 1995, DOGC
núm. 2046, de 5.5.1995.
Núm. de codi: 17007002.
Titular: Carme Mateu Montal.
DNI: 77.890.813.
A dreça: c. Montblanc, 8.
Municipi: Blanes.
Comarca: la Selva.
Nombre d’aules: 3.
Espais disponibles: sala de professors, secreta-
ria i direcció; espai polivalent; 3 serveis higiènics.
Capacitat de places simultànies: 50.
Modalitat: presencial.
À mbit: formació instrumental i formació bàsica.
Motiu: demora de dos anys en la posada en fun-
cionament del centre.
Efectes: curs 1997-98.

Denominació: Mare de Déu de Núria.
Aula privada de formació d’adults autoritzada

per la Resolució de 26 de maig de 1995, DOGC
núm. 2067, de 26.6.1995.
Núm. de codi: 08007913.
Titular: Institució Pedagògica Catalana, SA.
A dreça: c. Mallorca, 598.
L ocalitat: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Motiu: demora de dos anys en la posada en fun-
cionament del centre.
Efectes: curs 1997-98.

Denominació: Academia Comercial y Literaria.
Aula privada de formació d’adults autoritzada

per la Resolució de 26 de maig de 1995, DOGC
núm. 2067, de 26.6.1995.
Núm. de codi: 08006787.
Titular: Complejo Escolar Córcega.
A dreça: c. Còrsega, 435.
L ocalitat: Barcelona.
Comarca: Barcelonès.
Motiu: demora de dos anys en la posada en fun-
cionament del centre.
Efectes: curs 1997-98.

(99.075.027)

*

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

DECRET
92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Ca-
tàleg de residus de Catalunya.

La codificació, la classificació i la determina-
ció de la correcta gestió per a cada tipus de re-
sidus està regulada en el Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de
Catalunya, mitjançant el qual es va donar com-
pliment tant als requeriments de la Unió Euro-
pea com als manaments de la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora dels residus, i el Decret
legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, que deter-
mina que la Junta de Residus ha de mantenir al
dia un codi d’identificació dels residus industrials
produïts a Catalunya i que s’ha de regular una
llista el més àmplia possible dels materials i de
les substàncies que, com a residus industrials, són
objecte d’aplicació de la llei.

L’aprovació de la Llei estatal 10/1998, de 21
d’abril, de residus, que defineix els residus pe-
rillosos com aquells que consten en la llista apro-
vada en el Reial decret 952/1997, de 20 de juny,
ha afectat la classificació de determinats residus
establerta pel Catàleg de residus de Catalunya,
cosa que justifica la necessitat de modificar-lo.
D’altra banda, l’experiència assolida en l’apli-
cació del Catàleg ha fet també evident la con-
veniència d’introduir-hi algunes modificacions.

Com a trets més destacables del nou Catàleg
de residus de Catalunya, cal posar en relleu que
respecta l’estructura en grups i subgrups de l’an-
terior Catàleg, introdueix modificacions en la
classificació dels residus, regula un procediment
contradictori per a la seva catalogació i elimi-
na l’índex de perillositat dels residus especials.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi
Ambient, d’acord amb el dictamen de la Comis-
sió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Nova redacció de l’annex del Decret 34/1996, de
9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de resi-
dus de Catalunya

S’aprova la nova redacció del Catàleg de re-
sidus de Catalunya, que s’adjunta a l’annex
d’aquest Decret.

Article 2
Nova redacció de l’article 3

Es modifica l’article 3 del Decret 34/1996, de
9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de re-
sidus de Catalunya, que queda redactat de la
manera següent:

“Els residus es classifiquen en tres categori-
es: residus especials, no especials i inerts.”

Article 3
Nova redacció de l’article 5

Es modifica l’article 5 del Decret 34/1996, de
9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de re-
sidus de Catalunya, que queda redactat de la
manera següent:

“5.1 E l Catàleg de residus de Catalunya
regula com a formes de gestió dels residus les
activitats de valorització, tractament i disposi-
ció del rebuig. La valorització és la forma de
gestió prioritària.

5.2 Els residus que es produeixin, que s’ad-
quireixin intracomunitàriament o que s’importin
s’han de gestionar d’acord amb les determina-
cions del Catàleg.

5.3 La Junta de Residus pot fixar una for-
ma de gestió diferent en els supòsits següents:

a) Si s’acrediten diferències en la composi-
ció o el comportament previsible del residu que
evidenciïn la seva singularitat.

b) Si queda acreditada la possibilitat de dur
a terme una forma de gestió del residu, ateses
les característiques d’aquest residu, que sigui
més beneficiosa ambientalment.

5.4 En els supòsits regulats en l’apartat
anterior, quan la forma de gestió que pretengui
fixar la Junta de Residus sigui diferent de la
proposada pel productor o posseïdor del resi-
du, ha de seguir-se el procediment contradictori
fixat en l’article següent.”

Article 4
Nova redacció de l’article 6

Es modifica l’article 6 del Decret 34/1996, de
9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de re-
sidus de Catalunya, que queda redactat de la
manera següent:

“6.1 El procediment contradictori de cata-
logació s’aplica en els supòsits següents:

a) En el cas que la Junta de Residus rebut-
gi la codificació assignada a un residu pel seu
propietari o posseïdor.

b) En els supòsits regulats en l’article 5.3
quan la forma de gestió que pretengui fixar la
Junta de Residus sigui diferent de la proposa-
da pel productor o posseïdor del residu.

c) En el cas de la determinació de la classi-
ficació i forma de gestió dels residus que es fan
constar com a no especificats en el Catàleg, quan
s’hi oposi el productor o posseïdor del residu.

6.2 El procediment contradictori de catalo-
gació té la tramitació següent:

a) La Junta de Residus ha de comunicar al
productor o posseïdor del residu el rebuig a la
seva proposta de codificació o gestió i fer-li sa-
ber la codificació o gestió correcta.

b) S’ha de donar trasllat al productor o pos-
seïdor del residu dels informes que s’hagin dut
a terme en relació amb la caracterització del
residu.

c) E l productor o posseïdor del residu pot
formular al·legacions durant el termini de deu
dies, aportant les anàlisis i la documentació que
cregui procedents.

d) El gerent de la Junta de Residus, un cop
valorades les al·legacions i la documentació pre-
sentades, ha de resoldre motivadament l’assig-
nació d’un codi o la gestió correcta del residu.

e) La resolució del procediment s’ha de pro-
duir en el termini de tres mesos des del seu inici.
La manca de resolució en el termini establert
comporta l’estimació de la petició de la catalo-
gació sol·licitada pel productor o posseïdor del
residu.”

Article 5
Nova redacció de la disposició transitòria

Es modifica la disposició transitòria del De-
cret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
catàleg de residus de Catalunya, que queda re-
dactada de la manera següent:

“Per a la gestió dels residus per als quals no
hi hagi instal·lacions autoritzades per fer els trac-
taments que resulten de l’aplicació del Catàleg
de residus de Catalunya, els productors o pos-
seïdors d’aquests residus podran proposar for-
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mes de gestió alternatives que podran ser excep-
cionalment autoritzades per la Junta de Residus,
sempre que se’n garanteixi una gestió ambiental-
ment correcta. En aquest supòsit és d’aplicació el
procediment regulat a l’article 6 d’aquest Decret.”

D ISPOSICIONS FINALS

—1 Es modifica l’annex 1 del Decret 1/1997,
de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels
residus en dipòsits controlats, de la manera se-
güent: on diu “Subs. Lipof.” ha de dir “Substàn-
cies lipòfiles insaponificables.”

—2 Es modifica l’Ordre d’1 de juny de 1995,
sobre acreditació de laboratoris per a la deter-
minació de les característiques dels residus, de
la forma següent:

a) S’afegeix a l’apartat 1.1 de l’annex 3 la
redacció següent: “Substàncies lipòfiles insapo-
nificables.”

b) S’afegeix a l’apartat 1.2 de l’annex 4 la
redacció següent: “Substàncies lipòfiles insapo-
nificables: l’anàlisi es realitza mitjançant una
extracció prèvia del contingut de substàncies
lipòfiles i una posterior saponificació d’aques-
ta fracció. Finalment, es realitza una determi-
nació gravimètrica del residu insaponificable
obtingut. E l resultat s’expressa en %  (p/p) so-
bre mostra original.”

Barcelona, 6 d’abril de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN-IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM

Conseller de Medi Ambient

A NNEX

Catàleg de residus de Catalunya

—1 Estructura
El Catàleg de residus de Catalunya (CRC)

s’ha estructurat en 19 grups, els quals responen
a processos o a activitats que generen els resi-
dus o bé a famílies importants de residus.

Cada grup es divideix en un subgrup o més, que
inclouen els residus segons les seves afinitats.

Per a cada residu consignat al CRC, s’indi-
quen de forma genèrica quin és el seu origen, la
classificació i les opcions de valorització, trac-
tament i disposició del rebuig.

Aquesta informació es reparteix en les colum-
nes que es descriuen a continuació:

   CJR (codi de residu). E ls residus s’identi-
fiquen mitjançant un codi de sis dígits, dels quals
els dos primers indiquen el grup a què perta-
nyen; els dos següents, el subgrup, i els dos ter-
cers, el residu concretament.

   Descripció. E ls residus es descriuen utilit-
zant la terminologia més propera a la pràctica
habitual.

   Origen. Indica el més ajustadament possi-
ble la causa, l’operació o el procés que origina
el residu.

   CLA (classificació). Indica la categoria a
què pertany el residu (inerts, no especials i es-
pecials), d’acord amb la classificació establerta
per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus.

   VAL (valorització). Cada abreviació indi-
ca diferents possibilitats de valorització aplica-
bles en cada cas, ja siguin per a la comercialit-
zació, la reutilització o el reciclatge.

   TDR (tractament i disposició del rebuig).
Cada abreviació indica els sistemes òptims de
tractament i de disposició del rebuig per a cada
residu, ordenats de més a menys segons l’apli-
cació òptima.

—2 L lista d’abreviacions
A) Classificació del residu

IN Inert
NE No especial
ES Especial

B) Tractament i disposició del rebuig
T11 Deposició de residus inerts
T12 Deposició de residus no especials
T13 Deposició de residus especials
T14 Deposició de residus en monoabocador
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
T21 Incineració de residus no halogenats
T22 Incineració de residus halogenats
T23 Incineració de residus sanitaris
T24 Tractament per evaporació
T31 Tractament fisicoquímic i biològic
T32 Tractament específic
T33 Estabilització
T34 Esterilització
T35 Oxidació humida

C) Vies de valorització
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de fustes
V21 Regeneració de dissolvents
V22 Regeneració d’olis minerals
V23 Recuperació d’hidrocarburs
V24 Reciclatge de substàncies orgàniques que

no s’utilitzen com a dissolvents
V31 Recuperació de teixits i òrgans animals
V32 Recuperació de carnasses i serratges
V33 Recuperació de productes alimentaris
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o

compostos metàl·lics
V42 Regeneració d’altres materials inorgànics
V43 Regeneració d’àcids o bases
V44 Recuperació de bateries, piles, acumula-

dors
V45 Recuperació de cables
V46 Recuperació de productes fotogràfics
V47 Regeneració de productes que serveixen

per captar contaminants
V48 Recuperació de catalitzadors
V51 Recuperació, reutilització i regeneració

d’envasos
V52 Recuperació de pneumàtics
V53 Recuperació de medicaments
V54 Reciclatge de tòners
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora

d’ús
V61 Utilització com a combustible
V71 Utilització en la construcció
V72 Utilització en bases asfàltiques
V73 Utilització en la fabricació de ciment
V81 Utilització en profit de l’agricultura
V82 Utilització en explotacions ramaderes
V83 Compostatge
V84 Utilització per a rebliment de terrenys

(restauració d’activitats extractives)
V91 Utilització com a càrrega en altres pro-

cessos
A ltres símbols
# Indica la presència d’algun component

característic en els residus marcats amb
aquest símbol.

‘/’ Entre les opcions de gestió separades amb ‘/
’ no hi ha cap ordre de prioritat d’aplicació.

—3 Índex de grups
02 Residus de l’agricultura, escorxadors i re-

sidus de la indústria alimentària
03 Residus de la indústria de la fusta i del sec-

tor del paper
04 Residus de la indústria de la pell i de la

indústria tèxtil
05 Residus de refinació de petroli i de la re-

generació d’olis minerals
06 Residus inorgànics de processos químics
07 Residus orgànics de processos químics
08 Residus de formulació, fabricació, distri-

bució i utilització (FFDU) de revestiments
(pintures, vernissos i esmalts vitris), sege-
lladors, resines i tintes d’impressió

09 Residus de la indústria fotogràfica
10 Residus inorgànics de processos tèrmics

(centrals tèrmiques, foneries...)
11 Residus inorgànics que contenen metalls

procedents de tractament i revestiment de
metalls: hidrometal·lúrgia no fèrria i gal-
vanotècnia

12 Residus de mecanització, emmotllament i
tractament de superfícies de metall i plàstic

13 Olis usats (excepte olis comestibles i els de
la categoria 05), emulsions olioses i mes-
cles d’aigua i hidrocarburs i residus oliosos
de navegació

14 Dissolvents i residus de substàncies orgà-
niques utilitzades com a dissolvents (excep-
te els del grup 08)

15 Envasos i embalatges bruts, absorbents,
draps de neteja, materials de filtració i roba
de protecció, residus de neteja de cisternes
i tancs, i residus d’operacions de manteni-
ment

16 Residus no especificats anteriorment en el
catàleg (equips industrials, gasos, productes
químics de laboratori, residus d’explosius,
moviment de terra i indústria de produc-
tes minerals)

17 Residus de construcció, demolició i dragat-
ge

18 Residus generats per activitats sanitàries,
incloent-hi els centres veterinaris i d’inves-
tigació

19 Residus d’instal·lacions tractadores de
residus i de plantes de tractament d’aigües
i d’aigües residuals

20 Residus generals, incloent-hi les fraccions
recollides selectivament

—4 Procediment per codificar un residu
1. Per codificar correctament un residu, cal

especificar-ne els sis dígits i seguir els passos
següents:

a) Cal cercar en l’índex de grups del CRC el
procés o l’activitat industrial que genera el re-
sidu, o bé el grup de descripció genèrica que s’hi
ajusta més.

b) En el grup triat anteriorment, s’ha de bus-
car el subgrup que especifiqui millor el procés
o l’activitat industrial generadora, o bé la seva
descripció.

c) Per completar la codificació, una vegada
escollit el subgrup, s’ha de buscar la descripció
del residu que s’ajusti més al residu que es vol
tipificar.

2. Per codificar correctament un residu
amb un codi amb el símbol # en la seva case-
lla del CRC, prèviament s’ha de comprovar
que el residu en qüestió t ingui la presència
d’algun dels components de la taula 1 del
CRC, amb quantia superior a l’expressada en
l’esmentada taula 1.
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3. En el cas que no es trobi cap grup que con-
cordi amb el procés que origina el residu, o bé
amb la seva naturalesa, s’ha d’utilitzar el codi

que coincideixi més descriptivament amb el
residu. Si, arribat el cas, tampoc no es pot assig-
nar una codificació al residu, s’ha d’utilitzar, dins

del subgrup més idoni, el codi corresponent a
“residus no especificats anteriorment”.
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DECRET
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió
de residus.

El present Decret regula en l’àmbit de Ca-
talunya els mecanismes d’actuació que permeten
adequar l’activitat empresarial i/o industrial, pel
que fa a la gestió dels residus, als objectius i pro-
grames fixats als articles 2 i 6 de la Llei 6/1993,
de 15 de juliol, reguladora dels residus, dins del
marc legal de la Llei esmentada, i del Decret
legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, de refosa
dels texts legals vigents en matèria de residus
industrials; la Llei estatal 10/1998, de 21 d’abril,
de residus, i la normativa comunitària.

El Decret 142/1984, d’11 d’abril, de desple-
gament parcial de la Llei 6/1983, de 7 d’abril,
sobre residus industrials, i l’Ordre de 17 d’oc-
tubre de 1984, sobre el contingut dels models de
documents i procediments a utilitzar per a di-
verses tramitacions de la Llei 6/1983, han estat
unes eines cabdals per a la normalització dels
diferents aspectes que afecten la gestió dels
residus que s’ha anat assolint tant per als pro-
ductors i als posseïdors, com per als transportis-
tes i per als gestors de residus industrials. En
aquest sentit, s’hi han regulat diversos instru-
ments d’intervenció administrativa d’entre els
quals cal fer esment dels registres relatius als
residus industrials, els procediments d’autorit-
zació de transportistes de residus i d’activitats
de gestió de residus i les disposicions relatives
al control de residus, els quals han fet possible
una gestió cada cop més correcta dels residus i
un control administratiu eficaç sobre les activi-
tats de gestió.

L’aprovació de noves disposicions sobre re-
sidus en general o sobre residus especials en
particular ha determinat el desplaçament de les
anteriors normatives i, en alguns casos, la seva
inviabilitat per adequar-se als canvis normatius
conformats per algunes d’aquelles normes, com
són el Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setem-
bre, de refosa dels texts legals vigents en matèria
de residus industrials; la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus; el Decret 115/
1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general
de gestors de residus de Catalunya; el Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels ender-
rocs i altres residus de la construcció; el Decret
323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regu-
len les instal·lacions d’incineració de residus i els
límits de les seves emissions a l’atmosfera, o el
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’apro-
va el catàleg de residus de Catalunya, entre d’al-
tres.

Tot aquest nou bloc normatiu fa necessària
l’aprovació d’una norma reglamentària que
actualitzi els diferents aspectes de la gestió dels
residus, de conformitat amb la Llei 6/1993, de
15 de juliol, reguladora dels residus, que ha
comportat un nou enfocament en la regulació
de la gestió dels residus, que ha quedat ratificat
en l’àmbit estatal en la nova llei bàsica en ma-
tèria de residus, la Llei 10/1998, de 21 d’abril,
que, com la Llei 6/1993, estén el control de la
gestió dels residus a tot tipus de residus, i am-
plia la normativa estatal anterior, que només
establia disposicions per als residus perillosos.

D’altra banda, la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’Administració am-
biental, estableix un nou marc normatiu, en

relació amb la intervenció de les activitats sus-
ceptibles d’afectar el medi ambient, la segure-
tat i la salut de les persones, en el qual s’integra
el present Decret amb la finalitat última d’as-
solir un nivell alt de protecció de les persones
i del medi ambient en conjunt.

D’acord amb el que s’ha assenyalat, el Decret
sobre procediments de gestió de residus regla-
menta el règim jurídic aplicable als productors
de residus industrials i als transportistes de re-
sidus, estableix normes relatives al control de la
gestió dels residus i a les obligacions dels gestors
i, finalment, regula les operacions de trasllat de
residus, amb la finalitat d’aconseguir que les
activitats de gestió de residus siguin cada cop
més respectuoses amb el medi ambient.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi
Ambient, d’acord amb el dictamen de la Comis-
sió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Decret és regular el con-
trol de les activitats de producció i gestió de
residus i vincular el grau de rigor en el seu con-
trol al risc ambiental que poden suposar segons
els tipus de residus i cada tipus d’activitat.

Article 2
À mbit d’aplicació

2.1 Aquest Decret s’aplica a les activitats de
producció, possessió, transport o gestió de subs-
tàncies o productes que tenen la consideració de
residus, d’acord amb la normativa aplicable.

2.2 Les activitats relatives a la prestació del
servei públic de gestió de residus municipals
queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest
Decret.

Article 3
Obligacions generals

Les persones físiques o jurídiques que produ-
eixen, posseeixen, transporten o gestionen re-
sidus han de facilitar a la Junta de Residus la
informació, la inspecció, la presa de mostres i la
supervisió necessàries per assegurar el compli-
ment dels objectius fixats en la Llei 6/1993, de
15 de juliol, reguladora dels residus; en el De-
cret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual
s’aprova la refosa dels textos legals vigents en
matèria de residus industrials i en la Llei esta-
tal 10/1998, de 21 d’abril, de residus.

CAPÍTOL 2
Productors de residus industrials

Article 4
Registre de productors de residus industrials

4.1 Es crea el Registre de productors de
residus industrials, que recull les dades d’iden-
tificació dels productors de residus industrials.

4.2 La inscripció en el Registre de produc-
tors de residus industrials es fa d’ofici amb l’ator-
gament de l’autorització o llicència ambiental,
o a instància de l’Administració competent en
el règim de comunicació en la resta de supòsits.

4.3 Els productors de residus industrials han
de comunicar el cessament de l’activitat i qual-
sevol altra modificació de les dades inscrites en
el Registre.

Article 5
Obligacions del productor o del posseïdor de
residus industrials

5.1 El productor o el posseïdor de residus
industrials ha de gestionar els seus residus de
conformitat amb les determinacions del Catà-
leg de residus de Catalunya i d’acord amb la
regulació d’aquest Decret.

5.2 El productor o el posseïdor de residus
industrials han de portar el seu propi registre de
residus en què consti l’origen dels residus, el codi
segons el Catàleg de residus de Catalunya i la
descripció i la gestió que es realitza amb cadas-
cun d’ells. Aquest registre serveix de base per
omplir les dades de la declaració anual de residus
industrials i inclou, com a mínim, la data de
sortida, l’entitat receptora, els números de la
documentació de control i el codi del transpor-
tista.

Article 6
Declaració anual de residus industrials

6.1 La declaració anual de residus industri-
als és l’acreditació documental de les dades dels
residus produïts per cada centre de producció
en el període d’un any natural.

6.2 Els productors de residus industrials han
de presentar a la Junta de Residus, dins del pri-
mer trimestre de cada any, la declaració anual
de residus industrials corresponent a l’any an-
terior en què consti la informació següent:

a) Dades generals de l’empresa, incloses les
dades del centre de producció, del responsable
dels residus i del màxim responsable executiu
del centre de producció.

b) Dades de l’activitat del centre de produc-
ció:

Els productes obtinguts.
La descripció dels processos industrials se-

guits.
La descripció de les primeres matèries i d’al-

tres matèries auxiliars.
c) Dades dels residus produïts:
Classificació dels residus.
Quantitat anual produïda.
Gestió en origen i/o externa, que inclogui els

subproductes comercialitzats.
6.3 E ls productors de residus industrials

poden sol·licitar l’expedició de certificacions
sobre les dades corresponents a les seves decla-
racions anuals.

Article 7
Publicitat i accés a les dades declarades

7.1 Les dades bàsiques assenyalades als
articles 6.2.a) i 6.2.c) tenen caràcter públic, sens
perjudici del que estableix la normativa sobre
dret d’accés a la informació en matèria de medi
ambient.

7.2 Les dades especificades en l’article 6.2.b)
tenen caràcter confidencial en els termes que es-
tableix la normativa sobre dret d’accés a la in-
formació en matèria de medi ambient.

7.3 Les dades relatives a la generació de
residus industrials a Catalunya poden ser pu-
blicades en els termes establerts a l’apartat an-
terior, de conformitat amb la normativa apli-
cable.


