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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL REPTE DEMOGRÀFIC

6422 Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a 
l’interior del territori de l’Estat.

I

El Conveni de Basilea de 22 de març de 1989 sobre el control dels moviments 
transfronterers dels residus perillosos i la seva eliminació –d’ara endavant «Conveni de 
Basilea»– va suposar la resposta de la comunitat internacional als problemes generats 
pels moviments transfronterers de residus perillosos derivats de l’augment incessant de la 
producció mundial d’aquests residus.

Mitjançant la Decisió 93/98/CEE del Consell, d’1 de febrer de 1993, es va autoritzar la 
signatura del Conveni de Basilea en nom de l’aleshores Comunitat Europea.

Amb l’adopció del Reglament (CEE) núm. 259/93 del Consell, d’1 de febrer de 1993, 
relatiu a la vigilància i al control dels trasllats de residus a l’interior, a l’entrada i a la sortida 
de la Comunitat Europea, es van establir les normes perquè el sistema comunitari de 
supervisió i control dels moviments de residus complís els requisits del Conveni de Basilea. 
Posteriorment, el Reglament (CEE) núm. 259/93 del Consell, d’1 de febrer de 1993, va ser 
substituït pel Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 
de juny de 2006, relatiu als trasllats de residus (d’ara endavant «el Reglament comunitari»), 
amb la finalitat d’adaptar-lo a les successives modificacions del Conveni de Basilea.

Aquest Reglament comunitari pretén garantir que els residus que es traslladin dins de 
la Unió Europea, així com els que s’importin des de tercers països a la Unió Europea, es 
gestionin de manera que, durant tot el trasllat i quan es valoritzin o s’eliminin en el país de 
destinació, no es posi en perill la salut humana i no s’utilitzin processos o mètodes que 
puguin ser perjudicials per al medi ambient. Pel que fa a les exportacions cap a tercers 
països des de la Unió Europea que no estiguin prohibides, el Reglament comunitari pretén 
garantir que la gestió del residu es porti a terme de manera ambientalment correcta durant 
tot el transcurs del trasllat i inclogui la valorització o eliminació en el país tercer de 
destinació. Per a això, es requereix que la instal·lació receptora de residus compleixi 
normes de protecció de la salut humana i del medi ambient equivalents a les normes que 
estableix la legislació comunitària.

La vigilància i el control dels trasllats de residus dins d’un Estat membre, com el mateix 
Reglament comunitari reconeix a la part expositiva, és un assumpte que competeix a 
l’Estat membre en qüestió. No obstant això, com recull també el Reglament, els règims 
nacionals de trasllats de residus han de tenir en compte la necessitat de mantenir la 
coherència amb el sistema comunitari, a fi de garantir un nivell elevat de protecció del medi 
ambient i de la salut humana a tot el territori de la Unió. Per aquest motiu l’article 33 
del Reglament comunitari obliga cada Estat membre a establir un règim adequat de 
vigilància i control dels trasllats de residus efectuats exclusivament dins de la seva 
jurisdicció. Aquest règim ha de tenir en compte la necessitat de garantir la coherència amb 
el règim comunitari que estableixen els títols II i VII del mateix Reglament comunitari (que 
regulen, respectivament, els trasllats a l’interior de la Comunitat amb trànsit o sense per 
països tercers i les disposicions addicionals relatives a la protecció del medi ambient, a les 
inspeccions d’establiments i empreses, així com les infraccions i sancions).

Posteriorment, la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives, 
inclou a l’article 17, relatiu al control de residus perillosos, l’obligació, per als estats 
membres, d’adoptar mesures per garantir el control i la traçabilitat dels residus perillosos, 
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des de la seva producció fins a la destinació final. Tot això amb la finalitat d’assegurar el 
compliment de la normativa i, en particular, dels requisits d’informació exigibles per les 
autoritats competents als productors, transportistes i gestors de tractament o anteriors 
posseïdors dels residus i, en cas d’incompliment, fer possible l’establiment de les sancions 
que siguin procedents.

En particular, per al transport de residus s’ha de tenir en consideració que, en alguns 
casos, aquests residus són també mercaderies perilloses i que el transport d’aquestes 
mercaderies perilloses està sotmès a la normativa existent en els diferents modes de 
transport. El transport de mercaderies perilloses ha de complir una sèrie de condicions, 
amb la finalitat d’eliminar o minimitzar el risc en aquest tipus d’operacions, que estan 
regulades en acords internacionals, en funció del mitjà de transport que s’utilitzi. Els 
principals modes de transport de mercaderies perilloses utilitzats actualment són el 
transport per carretera, el transport per ferrocarril, el transport marítim i el transport aeri. La 
normativa aplicable a aquests modes de transport és, respectivament, la següent: l’Acord 
europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, subscrit 
a Ginebra el 30 de setembre de 1957 (ADR); el Reglament relatiu al transport internacional 
de mercaderies perilloses per ferrocarril que consta a l’apèndix C del Conveni relatiu als 
transports internacionals per ferrocarril (COTIF), conclòs a Vílnius el 3 de juny de 1999 
(RID); el Codi marítim internacional de mercaderies perilloses (Codi IMDG) de conformitat 
amb el capítol VII del Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar, 
1974, i la Resolució de 20 de novembre de 2018 de la Direcció General d’Aviació Civil, per 
la qual es publiquen les Instruccions tècniques per al transport segur de mercaderies 
perilloses per via aèria (document OACI 9284/ AN/905). Aquests acords es refereixen tant 
als transports internacionals com als interiors, per aplicació de la Directiva 2008/68/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 24 de setembre de 2008, sobre el transport terrestre 
de mercaderies perilloses.

II

Per donar compliment al manament que conté l’esmentat article 33 del Reglament 
comunitari, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, va incloure a 
l’article 25 el règim jurídic aplicable als trasllats de residus a l’interior del territori de l’Estat. 
Aquest règim es va desplegar pel Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula 
el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat, el qual es deroga per aquest Reial 
decret.

La Llei 22/2011, de 28 de juliol, a més de donar compliment a les obligacions derivades 
del dret de la Unió al·ludides anteriorment, ha establert les bases per determinar els criteris 
rectors del règim de trasllats. La necessitat de mantenir la unitat de mercat dins de 
l’observança estricta de les normes sobre protecció del medi ambient i de respectar el 
principi de la lliure circulació de mercaderies –si bé molt matisat quan es tracta de residus 
i especialment si són perillosos– aconsella l’adopció de criteris comuns, aplicables a tots 
els trasllats que es facin en el territori de l’Estat; criteris que han estat demanats en 
nombroses ocasions per les mateixes comunitats autònomes, que tenen la competència 
sobre la vigilància i el control dels moviments de residus en el seu territori.

L’article 25 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, defineix el trasllat de residus a l’interior 
de l’Estat –seguint la definició de trasllat que ofereix el Reglament comunitari– com «el 
transport de residus des d’una comunitat autònoma a una altra, per valoritzar-los o 
eliminar-los». D’aquesta manera, queda delimitat l’àmbit d’aplicació d’aquest règim jurídic, 
que tan sols és d’aplicació obligada quan els residus es transportin d’una comunitat 
autònoma a una altra i quan la destinació dels residus sigui la valorització o eliminació. 
Aquest Reial decret reforça l’àmbit d’aplicació que recollia el Reial decret 180/2015, de 13 
de març, ja que preveu que determinades activitats de transport destinades a 
l’amuntegament inicial de residus no tinguin la consideració de trasllats perquè es tracta de 
moviments de residus destinats al seu amuntegament inicial i no a la seva valorització o 
eliminació.
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No obstant això, per garantir el compliment adequat del que estableix l’article 33 del 
Reglament comunitari, les comunitats autònomes han de regular els moviments de residus 
que es facin exclusivament dins del seu territori, de manera coherent amb el règim que 
estableix la disposició addicional segona d’aquest Reial decret.

III

Aquest Reial decret desplega el que preveu l’article 25 de la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, sobre els trasllats de residus a l’interior del territori de l’Estat, i respecta l’estructura i 
les línies generals del Reial decret 180/2015, de 13 de març, però millora el procediment 
perquè sigui més fidel al Reglament comunitari i per clarificar la tramitació electrònica en 
els trasllats.

En primer lloc, en coherència amb el Reglament comunitari i per assegurar la 
traçabilitat i la transmissió de la responsabilitat en la gestió del residu, s’ha precisat més 
qui i amb quins requisits pot ser l’operador del trasllat, s’han limitat els emmagatzematges 
successius i s’ha exigit a l’operador que indiqui la instal·lació de tractament subsegüent 
quan el primer trasllat sigui un magatzem o una planta de tractament intermedi.

En segon lloc, les modificacions que s’introdueixen pretenen, bàsicament, aclarir el 
procediment electrònic en els trasllats que requereixen notificació prèvia. D’aquesta 
manera, es contrasta la informació que conté la notificació prèvia amb la que conté el 
Registre de producció i gestió de residus creat a l’article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, per verificar que els productors destinen els residus a les instal·lacions adequades, 
amb gestors autoritzats, i que s’anoten les quantitats notificades.

D’altra banda, s’obliga l’operador a comunicar el document d’identificació abans 
d’iniciar el trasllat, i se li torna una còpia autenticada per tal que iniciï el trasllat, tot això a 
través del sistema d’informació «eSIR».

Com a novetat, es crea un repositori on s’arxiven les notificacions prèvies autoritzades 
i els documents d’identificació associats a aquestes notificacions prèvies i que han 
d’acompanyar el residu durant el trasllat. Tota aquesta informació ha d’estar accessible per 
a totes les autoritats competents en matèria d’inspecció i control.

Els operadors poden generar la documentació sobre els trasllats en els sistemes 
d’informació de les comunitats autònomes, a «eSIR» o en els seus propis sistemes 
d’informació. En tots els casos, amb el procediment regulat, queden assegurades 
l’autenticitat dels documents i la traçabilitat del trasllat des de l’origen fins a la destinació.

En particular, el Reial decret precisa i simplifica el règim aplicable als trasllats de 
residus de competència municipal. En aquest sentit, per als trasllats de residus de 
competència municipal que requereixen notificació prèvia, l’obligació de notificar el trasllat 
recau sobre l’entitat local o l’empresa gestora del servei, si aquesta disposa de l’autorització 
de l’entitat local, i permet a l’operador emetre un document d’identificació per a diversos 
trasllats amb la quantitat que es preveu traslladar en un mes. En els trasllats de les 
fraccions de residus de competència municipal que no requereixen notificació prèvia, el 
document d’identificació pot tenir validesa trimestral. Així mateix, el Reial decret eximeix 
del contracte de tractament les entitats locals només quan aquestes decideixen tractar els 
residus a les seves pròpies instal·lacions.

IV

La norma s’estructura en tres capítols: el primer conté les disposicions de caràcter 
general, el segon, els requisits comuns a tots els trasllats, i el tercer es refereix al cas 
específic dels trasllats que requereixen que s’efectuï una notificació prèvia als òrgans 
competents de les comunitats autònomes.

El capítol I comença amb la determinació de l’objecte, l’àmbit d’aplicació, les definicions 
i els requisits generals dels trasllats.

En relació amb l’àmbit d’aplicació és rellevant aclarir que aquest Reial decret és 
aplicable en l’àmbit del transport professional de residus tal com es deriva de l’article 26 de 
la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre de 2008, que queda reflectit a l’article 29.2 de 
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la Llei 22/2011, de 28 de juliol. Amb ànim de clarificar l’àmbit d’aplicació, s’ha esmentat 
expressament que els trasllats de residus la destinació dels quals sigui l’emmagatzematge 
o operacions de tractament intermedi estan inclosos en aquest Reial decret. Així mateix, 
es clarifica quines activitats de transport destinades a l’amuntegament inicial de residus 
estan excloses de la consideració de trasllat. En aquest sentit, i pel que fa a les empreses 
d’instal·lació o manteniment, que s’han de considerar productors de residus, només 
s’exclou del concepte de trasllat el transport de residus que pugui tenir lloc entre les 
instal·lacions on es genera el residu i les instal·lacions de l’empresa d’instal·lació o 
manteniment (productor del residu) i, en conseqüència, el transport d’aquests residus des 
de la planta del productor a la planta de tractament sí que està subjecte a aquest Reial 
decret.

Pel que fa a les definicions, en aquest capítol s’han introduït les de «repositori de 
trasllats» i «eSIR», com a magatzem virtual de notificacions prèvies i documents 
d’identificació per a l’adequat control i traçabilitat dels trasllats de residus, la primera, i com 
a eina informàtica que grava, valida i intercanvia electrònicament informació sobre els 
trasllats de residus, la segona.

D’altra banda, s’ha precisat qui poden ser «operadors de trasllats» de manera més 
ajustada al Reglament comunitari, per a la qual cosa s’ha seguit el que s’hi estableix, de 
manera que l’operador és, per regla general, el productor dels residus, amb la possibilitat 
que sigui una altra figura de les enumerades, sempre que es compleixin les condicions que 
recull la definició d’«operador de trasllat». Entre els possibles operadors de trasllats hi ha, 
en equivalència a la figura de recollidor del Reglament comunitari, el gestor d’un magatzem 
de recollida en lloc dels productors inicials quan agrupi petites quantitats d’un mateix tipus 
de residus en un únic vehicle, per al posterior trasllat a una instal·lació de tractament des 
del seu magatzem. Un exemple d’aquesta situació seria la recollida d’olis industrials usats 
procedents de tallers de reparació situats en una o diverses comunitats autònomes, que 
es porten temporalment a un magatzem situat en una altra comunitat autònoma diferent, a 
l’espera que es traslladin a una instal·lació de regeneració situada en una tercera, en 
aquest cas, l’operador del trasllat des de cada taller al magatzem pot ser el gestor d’aquest 
magatzem de recollida. D’altra banda, quan l’operador sigui un agent o un negociant, 
aquest ha d’haver estat autoritzat per escrit per algun dels operadors anteriors de la llista. 
Es manté una clàusula de tancament en virtut de la qual quan totes les persones de la llista 
siguin desconegudes, es considera operador del trasllat la persona física o jurídica que 
estigui en possessió dels residus. Aquest primer capítol enumera també els requisits 
generals dels trasllats i la remissió al règim de vigilància, inspecció i sanció que conté el 
títol VII de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

El capítol II desplega els requisits comuns a tots els trasllats, és a dir, el «contingut del 
contracte de tractament» i el «document d’identificació».

El contracte de tractament és una de les peces essencials d’aquest règim jurídic. 
L’existència d’aquest acord, que és previ a la realització de qualsevol trasllat i que, per 
regla general, dona cobertura a tots els trasllats que es prevegi fer en un determinat 
període de temps, suposa una garantia per al tractament correcte dels residus. A aquests 
efectes, en el contracte s’ha d’estipular la quantitat estimada de residus que s’han de 
traslladar, la seva identificació mitjançant codificació LER, la periodicitat estimada dels 
trasllats, el tractament al qual s’han de sotmetre els residus, les condicions d’acceptació i 
les obligacions de les parts en relació amb la possibilitat de rebuig dels residus per part del 
destinatari.

No és menys important el «document d’identificació», que acompanya el residu durant 
el trasllat i que permet conèixer en tot moment el tipus de residu, l’origen i la destinació, 
l’operador del trasllat, les dades del transportista i qualsevol altra circumstància inherent al 
moviment dels residus. Per tant, té un paper essencial per a la traçabilitat adequada i per 
facilitar a les administracions les funcions de control, vigilància i inspecció.

Finalment aquest capítol regula el supòsit del rebuig dels residus a la planta de 
tractament a la qual s’han traslladat.
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El capítol III, i últim, desenvolupa els requisits específics i aclareix el procediment 
electrònic en els casos de trasllats que requereixen «notificació prèvia», amb l’objecte de 
verificar que els productors destinin els residus a les instal·lacions adequades, amb gestors 
autoritzats inclosos en el Registre de producció i gestió de residus i amb la finalitat que s’hi 
puguin oposar, si hi ha raons que ho justifiquen.

El procediment de notificació prèvia s’ha dissenyat tenint present la necessitat de 
simplificar i facilitar als operadors els tràmits administratius, i per a això el termini que 
s’atorga a les administracions per manifestar-se és de deu dies, de manera que si en 
aquest termini no hi ha pronunciament, l’operador pot efectuar el trasllat. Així mateix, i 
també amb l’objectiu de simplificació, es preveu que l’operador pugui efectuar una 
notificació general amb una vigència màxima de tres anys per a residus de característiques 
físiques i químiques similars que es destinin a una mateixa instal·lació.

El capítol acaba amb els motius d’oposició als trasllats. Entre les causes d’oposició a 
què es refereix l’article 9, hi ha el supòsit que el trasllat no s’ajusti al principi d’autosuficiència 
i proximitat, quan la destinació dels residus sigui l’eliminació. Sobre això, el Pla estatal 
marc de gestió de residus (PEMAR) 2016-2022, aprovat per Acord del Consell de Ministres 
de 6 de novembre de 2015, indica que les instal·lacions de tractament de la fracció restant 
constitueixen la xarxa integrada d’instal·lacions d’eliminació i de valorització de residus 
domèstics mesclats que esmenta l’article 9 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol. Al seu torn, 
es preveu expressament la reducció del termini d’oposició a dos dies en els casos de força 
major, accident o altres situacions d’emergència.

La part final de la norma està integrada per sis disposicions addicionals, una disposició 
transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. La disposició addicional 
primera estableix que tots els tràmits que preveu aquest Reial decret s’han d’efectuar per 
via electrònica. A aquests efectes, tots els documents de trasllats han d’estar disponibles 
en format electrònic i únic per a tot el territori de l’Estat. Igualment, descriu les precisions 
informàtiques oportunes perquè el procediment electrònic es dugui a terme correctament.

Mitjançant la disposició addicional segona es recorda la necessitat que el règim de 
vigilància i control de trasllat de residus que estableixin les comunitats autònomes a 
l’interior del seu territori sigui coherent amb la regulació que estableix el Reglament (CE) 
núm. 1013/2006, de 14 de juny de 2006, i en particular pel que fa a l’exigència d’un 
document d’identificació que acompanyi els residus en els seus moviments, la notificació 
prèvia i l’existència d’un contracte de tractament.

La disposició addicional tercera regula els trasllats de residus entre comunitats 
autònomes, quan hi ha un país de trànsit pertanyent a la Unió Europea i quan el país de 
trànsit és un tercer país, quant a les competències relatives a les autoritzacions i 
tramitacions d’acord amb el Reglament comunitari.

La disposició addicional quarta especifica qui és el productor inicial dels trasllats, en el 
cas dels residus de construcció i demolició, en coherència amb la definició de productor de 
la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

La disposició addicional cinquena estableix que és aplicable la normativa sobre 
protecció de dades en els casos en què es gestionin residus que continguin dades de 
caràcter personal.

La disposició addicional sisena preveu la possibilitat d’elaborar documents de trasllat 
específics en cas de recollida de residus a múltiples productors en un mateix vehicle.

Són tres els annexos que consten en el Reial decret: dos relatius al contingut del 
document d’identificació (amb notificació prèvia o sense) i un altre que preveu el contingut 
de la notificació prèvia de trasllat. La novetat és l’annex relatiu al contingut mínim del 
document d’identificació quan no es necessita notificació prèvia, amb la intenció d’avançar 
en una harmonització més gran a tot el territori de l’Estat.

Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i, en particular, als principis de necessitat i eficàcia, ja que es pretén millorar la 
traçabilitat en el trasllat de residus i evitar trasllats il·lícits que poden posar en perill la salut 
humana i el medi ambient. Es considera que aquest és l’instrument més adequat per 
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regular-ho, ja que aquesta matèria es regulava anteriorment en una norma del mateix rang 
i únicament s’introdueixen precisions en el procediment, fonamentalment electròniques, 
per clarificar i donar seguretat jurídica.

Igualment, s’adequa al principi de proporcionalitat, per tal com la norma conté les 
mesures imprescindibles per a la finalitat que es persegueix, i únicament exigeix com a 
requisit addicional que l’operador del trasllat enviï el document d’identificació a través de la 
plataforma «eSIR» a l’administració pública d’origen a l’inici del trasllat en concordança 
amb el procediment comunitari vigent, de manera que es pugui controlar la traçabilitat des 
de l’inici fins al final del procés.

D’acord amb el principi de seguretat jurídica, la norma és coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic nacional i internacional, per tal com les modificacions introduïdes 
pretenen millorar l’adequació del Reial decret al Reglament comunitari i desplegar 
l’article 25 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

D’acord amb el principi de transparència, en l’elaboració de la norma s’han seguit tots 
els tràmits de participació i audiència que estableix la normativa aplicable. De conformitat 
amb el principi d’eficiència, es redueixen al màxim les càrregues administratives i es 
racionalitzen els recursos públics amb la implantació completa del procediment electrònic.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat els agents econòmics i socials i 
els sectors més representatius potencialment afectats, i a través de la Comissió de 
Coordinació en Matèria de Residus, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta 
i Melilla, així com les entitats locals. A més, el projecte s’ha sotmès a consulta del Consell 
Assessor de Medi Ambient i al tràmit de participació pública, d’acord amb el que disposen 
la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de 
participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les 
directives 2003/4/CE i 2003/35/CE), i la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Aquest Reial decret té el caràcter de legislació bàsica de conformitat amb el que 
disposen l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la 
competència sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, 
i l’article 149.1.23a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la legislació bàsica sobre 
protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes 
d’establir normes addicionals de protecció.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a 
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’aprovació prèvia de la ministra 
de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 2 de juny de 2020,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte desplegar el règim jurídic dels trasllats de 
residus que es fan a l’interior del territori de l’Estat, regulat a l’article 25 de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

2. Aquesta norma s’aplica als trasllats de residus entre comunitats autònomes per a 
la seva valorització o eliminació, inclosos els trasllats que es fan a instal·lacions que porten 
a terme operacions de tractament intermedi i d’emmagatzematge.

3. No tenen la consideració de trasllat de residus les següents activitats de transport 
destinades a l’amuntegament inicial de residus:

a) El transport de residus que efectuen les empreses d’instal·lació o manteniment, 
des del lloc en què s’han produït aquests residus fins a les seves pròpies instal·lacions, 
sempre que siguin residus generats com a conseqüència de la seva activitat.
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b) En l’àmbit de la logística inversa, el transport des de les llars particulars fins als 
comerços o fins a les plataformes de distribució; i el transport des dels comerços fins a les 
plataformes de distribució.

c) El transport dels residus per part dels particulars als punts de recollida establerts 
per les entitats locals, els gestors de residus autoritzats o qualssevol dels punts de recollida 
que indica la normativa aplicable.

Article 2. Definicions.

A més de les definicions que conté la Llei 22/2011, de 28 de juliol, als efectes d’aquest 
Reial decret s’entén per:

a) «Operador del trasllat»: la persona física o jurídica que pretén efectuar un trasllat 
o fer que es porti a terme un trasllat de residus per al seu tractament, i en qui recau 
l’obligació de notificar el trasllat. L’operador és alguna de les persones físiques o jurídiques 
de la llista següent, escollides d’acord amb l’ordre que s’hi estableix:

1r El productor inicial del residu.
2n El nou productor del residu que efectuï operacions de tractament previ, de mescla 

o d’un altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus.
3r El gestor d’un magatzem de recollida en lloc dels productors inicials dels residus, 

quan agrupa en un mateix vehicle petites quantitats del mateix tipus de residus per portar-
los al seu magatzem, per al seu posterior trasllat a una instal·lació de tractament. El gestor 
del magatzem és també l’operador dels trasllats de residus que es fan des del magatzem 
fins a la instal·lació de tractament.

4t El negociant, previst a la definició de l’article 3.k) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 
autoritzat per escrit per algun dels operadors de trasllats que esmenten els apartats 
anteriors.

5è L’agent, previst a l’article 3.l) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, autoritzat per escrit 
per algun dels operadors de trasllats que esmenten els apartats 1r, 2n i 3r quan li 
encarregui la gestió dels residus.

6è El posseïdor del residu, en els casos en què els subjectes anteriors siguin 
desconeguts. El sistema de responsabilitat ampliada del productor que estigui en possessió 
dels residus pot ser l’operador del trasllat, en qualitat de posseïdor, quan la norma d’un 
determinat flux de residus així ho estableixi.

En els residus de competència municipal, l’operador del trasllat és l’entitat local. En cas 
que aquesta competència es porti a terme de manera indirecta a través de qualsevol de 
les formes que preveu la legislació sobre règim local, l’entitat local pot autoritzar per escrit 
l’empresa que presta el servei esmentat perquè actuï en nom seu com a operador del 
trasllat.

En el cas d’incompliment de les obligacions dels negociants i els agents com a 
operadors de trasllats, el subjecte que els hagi autoritzat és l’obligat a complir-les.

b) «Destinatari del trasllat»: l’entitat o empresa que ha de fer el tractament dels 
residus a la instal·lació de destinació.

c) «Emmagatzematge»: les operacions D15 i R13 dels annexos I i II de la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, respectivament.

d) «Tractament intermedi»: les operacions D13 i D14 i R12 dels annexos I i II de 
la Llei 22/2011, de 28 de juliol, respectivament.

e) «Origen del trasllat»: el lloc des del qual s’inicia el trasllat de residus.
f) «Destinació del trasllat»: la instal·lació en què s’ha de portar a terme el tractament 

dels residus i on finalitza el trasllat de residus.
g) «Document d’identificació»: el document que identifica i acompanya el residu 

durant el trasllat. El seu contingut és el que estableixen els annexos I i III.
h) «Contracte de tractament de residus»: l’acord entre l’operador i el gestor d’una 

instal·lació de tractament de residus pel qual aquest es compromet a tractar els residus 
una vegada que han estat acceptats, i en el qual s’estableixen, almenys, les especificacions 
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dels residus, les condicions del trasllat i les obligacions de les parts quan es presentin 
incidències, en particular, en el cas de rebuig del residu pel destinatari.

i) «Repositori de trasllats»: el lloc únic i compartit on s’emmagatzemen les 
notificacions prèvies i els documents d’identificació de les diferents fases del procediment 
de trasllats, que permeten garantir la traçabilitat i facilitar el control dels trasllats de residus, 
i que ha d’estar accessible a les autoritats competents de les comunitats autònomes i a 
altres organismes competents d’inspecció, vigilància i control.

j) «eSIR»: el Sistema d’informació de residus, que inclou, entre d’altres, el Registre 
de producció i gestió de residus de l’article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, les 
memòries anuals dels gestors i el repositori de trasllats, i que permet la gravació, la 
validació i l’intercanvi electrònic d’informació, inclosos els documents relatius al 
procediment de trasllats.

Article 3. Requisits generals dels trasllats.

1. Són requisits aplicables a tots els trasllats de residus que regula aquest Reial 
decret els següents:

a) Disposar, amb caràcter previ a l’inici d’un trasllat, d’un contracte de tractament 
segons el que estableix l’article 2.h). En el cas dels residus que es traslladin entre dues 
instal·lacions de tractament que siguin gestionades per la mateixa entitat jurídica, aquest 
contracte es pot substituir per una declaració de l’entitat esmentada que inclogui almenys 
el contingut que especifica l’article 5. Queden excloses de la subscripció del contracte de 
tractament les entitats locals que actuen com a operadors del trasllat, quan traslladen 
residus a les seves pròpies instal·lacions de valorització o eliminació.

En els trasllats dels residus des dels productors fins al magatzem, previstos a l’article 
2.a).3r, el contracte de tractament s’ha d’establir entre el productor i el gestor del magatzem 
i ha d’incloure l’obligació del gestor del magatzem de disposar dels contractes de 
tractament oportuns per al tractament adequat dels residus recollits, amb indicació de 
l’operació de tractament a què s’ha de sotmetre en la destinació.

b) Que els residus vagin acompanyats d’un document d’identificació des de l’origen 
fins a la recepció en la instal·lació de destinació.

2. A més dels requisits que estableix l’apartat anterior, queden sotmesos al requisit 
de notificació prèvia al trasllat:

a) Els trasllats de residus, perillosos i no perillosos, destinats a eliminació;
b) Els trasllats de residus perillosos, de residus domèstics mesclats identificats amb 

el codi LER 20 03 01 i els que es determinin per reglament, destinats a valorització.

3. Queden exclosos del requisit de notificació prèvia els trasllats de residus destinats 
expressament a anàlisis de laboratori per avaluar-ne les característiques físiques o 
químiques o per determinar-ne la idoneïtat per a operacions de valorització o eliminació, 
encara que han d’anar acompanyats del document d’identificació que indica l’annex III. La 
quantitat d’aquests residus s’ha de determinar en funció de la quantitat mínima que sigui 
raonablement necessària per fer l’anàlisi en cada cas.

4. En cas que el trasllat sigui de residus que tinguin la consideració de mercaderia 
perillosa, el transport s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació vigent en matèria de 
transport de mercaderies perilloses per carretera, ferrocarril, via aèria o via marítima.

Article 4. Vigilància, control, inspecció i règim sancionador.

La vigilància, el control i la inspecció dels trasllats de residus, així com la sanció de les 
infraccions del que estableix aquest Reial decret, s’han d’efectuar de conformitat amb el 
que disposa el títol VII de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
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CAPÍTOL II

Requisits comuns a tots els trasllats

Article 5. Contingut del contracte de tractament de residus.

El contracte de tractament de residus ha de contenir els aspectes següents:

a) Identificació de la instal·lació d’origen dels residus i de la instal·lació de destinació 
dels trasllats.

b) Quantitat de residus a traslladar.
c) Identificació dels residus mitjançant la codificació LER.
d) Periodicitat estimada dels trasllats.
e) Tractament a què s’han de sotmetre els residus, de conformitat amb els annexos I 

i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
f) Qualsevol altra informació que sigui rellevant per al tractament adequat dels 

residus.
g) Condicions d’acceptació dels residus.
h) Obligacions de les parts en relació amb la possibilitat de rebuig dels residus per 

part del destinatari (devolució a origen o trasllat a una altra planta de tractament).

Article 6. Document d’identificació.

1. En el cas de trasllats de residus que no requereixen notificació prèvia, abans 
d’iniciar el trasllat, l’operador ha d’emplenar el document d’identificació de conformitat amb 
l’annex III i d’acord amb les previsions del contracte de tractament, i ha de lliurar una còpia 
d’aquest document d’identificació al transportista per a la identificació dels residus durant 
el trasllat. En els trasllats de residus de competència municipal que no requereixen 
notificació prèvia, el document d’identificació pot tenir validesa trimestral.

Quan els residus arribin a la instal·lació de destinació, el gestor de la instal·lació ha de 
lliurar al transportista una còpia del document d’identificació signada pel destinatari amb la 
data de lliurament dels residus i la quantitat rebuda. El gestor de la instal·lació disposa com 
a màxim d’un termini de trenta dies des del lliurament dels residus per remetre a l’operador 
el document d’identificació complet amb la data d’acceptació o rebuig del residu, de 
conformitat amb el que prevegi el contracte de tractament.

L’operador del trasllat i els gestors que intervenen en el trasllat, inclòs el transportista, 
han d’incorporar la informació als seus arxius cronològics i han de conservar durant 
almenys tres anys una còpia del document d’identificació signada pel destinatari en què 
constin el lliurament i l’acceptació dels residus.

2. En el cas dels trasllats de residus que requereixin notificació prèvia, abans d’iniciar 
el trasllat, l’operador ha d’emplenar el document d’identificació en els termes de l’annex I 
(apartats 1 a 9) i d’acord amb les previsions del contracte de tractament. A continuació, 
l’operador l’ha de presentar, abans que s’iniciï el trasllat, a la comunitat autònoma d’origen, 
que l’ha de remetre a «eSIR» per incorporar-lo al repositori de trasllats. L’operador ha de 
lliurar una còpia en format digital o en paper del document presentat al transportista per a 
la identificació dels residus durant el trasllat, i «eSIR» n’ha de distribuir una còpia a la 
comunitat autònoma de destinació i al gestor de la instal·lació de destinació.

Quan els residus arribin a la instal·lació de destinació, el gestor de la instal·lació ha de 
lliurar al transportista una còpia del document d’identificació signat pel gestor d’aquesta 
instal·lació, en què s’ha de fer constar la data de lliurament dels residus i la quantitat 
rebuda. El transportista ha d’incorporar aquesta informació al seu arxiu cronològic i ha de 
conservar la còpia del document d’identificació durant, almenys, tres anys.

El gestor de la instal·lació de destinació disposa, com a màxim, d’un termini de trenta 
dies des del lliurament dels residus per remetre a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma de destinació el document d’identificació signat pel gestor de la instal·lació 
esmentada. El document d’identificació s’ha d’emplenar amb la informació relativa a 
l’acceptació del residu de conformitat amb l’annex I, apartat 10, i s’hi ha d’incloure la data 
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d’acceptació o rebuig del residu. La comunitat autònoma de destinació l’ha de remetre a 
«eSIR» perquè l’incorpori al repositori de trasllats. El sistema d’informació «eSIR» ha 
d’enviar a la comunitat autònoma d’origen una còpia d’aquest document d’identificació, i 
una còpia d’aquest document en format pdf amb el codi segur de verificació al gestor de la 
instal·lació de destinació, i aquest últim l’ha de remetre a l’operador.

L’operador del trasllat i el gestor que intervé en el trasllat han d’incorporar la informació 
al seu arxiu cronològic i han de conservar una còpia del document d’identificació en què 
constin el lliurament i l’acceptació dels residus durant, almenys, tres anys.

3. En el cas de residus municipals mesclats, identificats amb el codi LER 20 03 01, 
gestionats per les entitats locals de manera directa o indirecta, s’ha de seguir el 
procediment que estableix l’apartat anterior. En aquest cas, per a diversos trasllats en els 
quals coincideixin l’origen i la destinació, l’operador pot emetre un document únic 
d’identificació amb la quantitat prevista a traslladar en un mes per vehicle. Aquest document 
té validesa fins que les successives quantitats lliurades a la instal·lació de destinació 
arribin a la que preveu el document d’identificació i, com a màxim, d’un mes.

La informació relativa a les quantitats de residu que es pesin en cadascun dels 
lliuraments a la instal·lació de destinació s’ha d’incorporar a l’arxiu cronològic del gestor de 
la instal·lació de destinació. Els documents d’identificació s’han de guardar durant, 
almenys, tres anys.

Finalitzat el període de validesa, el gestor de la instal·lació de destinació ha d’incorporar 
la quantitat efectivament traslladada a l’apartat 10 del document d’identificació i l’ha de 
remetre a l’òrgan competent de la comunitat autònoma de destinació per continuar amb el 
procediment que estableix l’apartat anterior.

4. El document d’identificació complet rebut per l’operador constitueix l’acreditació 
documental del lliurament de residus per al seu tractament que preveu l’article 17 de la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol. L’operador n’ha de lliurar de manera immediata una còpia al 
productor o posseïdor quan aquests no siguin operadors.

Article 7. Rebuig dels residus.

1. Quan el destinatari hagi rebutjat els residus, d’acord amb el que prevegi el 
contracte de tractament, l’operador pot:

a) Tornar el residu al lloc d’origen acompanyat del document d’identificació amb la 
indicació de la devolució del residu, o

b) Enviar els residus a una altra instal·lació de tractament. Aquest trasllat ha d’anar 
acompanyat d’un nou document d’identificació. L’operador d’aquest nou trasllat ha de ser 
l’operador del trasllat inicial.

2. Quan els trasllats de residus requereixin notificació prèvia i el destinatari rebutgi el 
residu, s’ha de procedir d’acord amb el procediment que estableixen els articles 6.2 i 8:

a) En el cas de l’apartat 1.a), l’operador del trasllat inicial ha de confirmar, a través 
d’«eSIR», a les comunitats autònomes d’origen i destinació la recepció en origen del residu 
rebutjat.

b) En el cas de l’apartat 1.b), l’operador del trasllat inicial ha de presentar a la 
comunitat autònoma on està actualment el residu una nova notificació corresponent al nou 
trasllat. La comunitat autònoma d’origen del primer trasllat pot consultar a «eSIR» la 
informació sobre el nou trasllat.

CAPÍTOL III

Requisits específics

Article 8. Notificació prèvia de trasllat.

1. Els operadors dels trasllats que esmenta l’article 3.2 han de presentar, a la 
comunitat autònoma d’origen, una notificació prèvia amb el contingut que especifica 
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l’annex II. Aquesta presentació s’ha de fer, almenys, deu dies abans que es porti a terme 
el trasllat. La comunitat autònoma d’origen l’ha de remetre a «eSIR», on s’ha de validar 
davant del Registre de producció i gestió de residus, s’ha d’incorporar al repositori de 
trasllats i s’ha de remetre a la comunitat autònoma de destinació. Una vegada validada, la 
comunitat autònoma d’origen n’ha de lliurar un justificant de recepció a l’operador.

A partir de la data del justificant de recepció, les comunitats autònomes d’origen i 
destinació disposen de deu dies per manifestar la seva oposició al trasllat en els termes de 
l’article 9.1.

La notificació pot servir per a múltiples trasllats sempre que els residus tinguin 
característiques físiques i químiques similars i es traslladin al mateix destinatari i a la 
mateixa instal·lació. Aquesta notificació es denomina notificació general, s’ha de presentar, 
almenys, deu dies abans del primer trasllat i té un termini de vigència màxim de tres anys.

2. S’ha d’efectuar una nova notificació quan s’hagi traslladat la quantitat de residus 
notificada, quan es produeixi algun canvi en els aspectes que esmenta l’apartat anterior o 
quan hagi transcorregut el termini de vigència previst.

3. Quan els residus es destinin a una operació d’emmagatzematge D15 o R13, a la 
notificació prèvia hi ha de constar també la instal·lació de valorització o eliminació a la qual 
es destina posteriorment el residu. En cas que aquesta destinació posterior sigui un altre 
emmagatzematge, també s’hi ha d’indicar la instal·lació de valorització o eliminació 
subsegüent. En els trasllats de residus no es permeten més de dos emmagatzematges 
successius.

Quan els residus es destinin a una instal·lació de tractament intermedi D13, D14 
o R12, a la notificació prèvia hi ha de constar la instal·lació de valorització o eliminació 
subsegüent.

4. L’operador pot efectuar el trasllat si, transcorreguts deu dies des de la data del 
justificant de recepció que la comunitat autònoma d’origen lliura a l’operador, els òrgans 
competents de les comunitats autònomes d’origen i de destinació no han sol·licitat 
informació o documentació complementària, esmena d’errors, o no han manifestat la seva 
oposició al trasllat, de conformitat amb el que estableix l’article 9.

5. L’operador ha de guardar les notificacions prèvies durant, almenys, tres anys des 
que finalitzi la seva vigència.

Article 9. Oposició al trasllat.

1. En el termini màxim de deu dies des de la data del justificant de recepció que la 
comunitat autònoma d’origen lliura a l’operador, els òrgans competents de les comunitats 
autònomes d’origen i destinació es poden oposar al trasllat, al·legant alguna de les causes 
que preveu l’article 25 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i que desenvolupen els apartats 
2 i 3 següents, i han de motivar aquesta decisió. En els supòsits de trasllats urgents 
motivats per raons de força major, accidents o altres situacions d’emergència, aquest 
termini es redueix a dos dies.

El termini de deu dies es pot suspendre si els òrgans competents de les comunitats 
autònomes sol·liciten informació, documentació complementària o esmena d’errors, amb 
els efectes que preveu l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. L’administració sol·licitant n’ha 
d’informar l’òrgan competent de l’altra comunitat autònoma afectada.

Si algun dels òrgans competents de les comunitats autònomes s’oposa al trasllat ho ha 
de comunicar a l’operador i, a través d’«eSIR», a l’òrgan competent de l’altra comunitat 
autònoma afectada.

2. L’autoritat competent de la comunitat autònoma es pot oposar als trasllats de 
residus destinats a eliminació quan:

a) El trasllat o l’eliminació previstos no s’ajustin a la normativa vigent en matèria de 
protecció del medi ambient, d’ordre públic, de seguretat pública o de protecció de la salut.

b) El trasllat o l’eliminació previstos no s’ajustin al que disposa la Llei 22/2011, de 28 
de juliol, especialment l’article 9, relatiu al principi d’autosuficiència i proximitat, i l’article 14, 
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sobre plans i programes de gestió de residus, tenint en compte les circumstàncies 
geogràfiques o la necessitat de disposar d’instal·lacions especialitzades per a determinats 
tipus de residus perquè:

1r La instal·lació de la xarxa integrada estatal d’instal·lacions d’eliminació, que preveu 
l’article 9 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, no sigui la més propera al lloc on es va generar 
el residu.

2n El residu s’hagi d’eliminar en una instal·lació especialitzada, i que en aquesta 
instal·lació s’hagin d’eliminar residus procedents d’un origen més pròxim i als quals 
l’administració competent hagi donat prioritat.

3r Els trasllats, en cas que es produeixin, no s’ajustin als plans de gestió de residus.

c) Els residus siguin tractats en instal·lacions que preveu el text refós de la Llei de 
prevenció i control integrats de la contaminació aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2016, 
de 16 de desembre, però que no apliquen tècniques que garanteixin el mateix nivell 
d’emissions que les millors tècniques disponibles que defineix l’article 3.12 del text refós 
esmentat, de conformitat amb l’autorització ambiental integrada de què disposi la 
instal·lació.

d) Siguin residus domèstics mesclats procedents de llars, identificats amb el codi 
LER 20 03 01.

3. L’autoritat competent de la comunitat autònoma es pot oposar als trasllats de 
residus destinats a valorització dels que indica l’article 3.2.b), quan:

a) El trasllat o la valorització previstos no s’ajustin al que disposa la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, en particular l’article 7, sobre protecció de la salut humana i el medi ambient, 
l’article 8, sobre jerarquia de residus, l’article 14, sobre plans i programes de gestió de 
residus, i l’article 27, sobre autorització de les operacions de valorització dels residus.

b) El trasllat o la valorització previstos no s’ajustin a les disposicions legals i 
reglamentàries nacionals en matèria de protecció del medi ambient, ordre públic, seguretat 
pública o protecció de la salut.

c) Els residus en qüestió no siguin tractats d’acord amb els plans de gestió de residus 
elaborats en virtut de l’article 14, sobre plans i programes de gestió de residus, de la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, a fi de garantir el compliment dels objectius que estableix en 
matèria de valorització o reciclatge la legislació comunitària i nacional.

d) Així mateix, en el cas de residus municipals destinats a instal·lacions d’incineració 
classificades com a valorització, d’acord amb l’article 3.2.b) es pot al·legar com a causa 
d’oposició:

1r Que els trasllats, en cas que es produeixin, tinguin com a conseqüència que els 
residus produïts a la comunitat autònoma de destinació s’hagin d’eliminar.

2n Que els trasllats, en cas que es produeixin, tinguin com a conseqüència que els 
residus de la comunitat autònoma de destinació s’hagin de tractar de manera que no sigui 
compatible amb els seus plans de gestió de residus.

4. Quan es produeixin trasllats de residus a instal·lacions que efectuen operacions de 
tractament intermedi (D13, D14 i R12) o d’emmagatzematge (D15 o R13), els òrgans 
competents de les comunitats autònomes d’origen i destinació han de valorar la seva 
possible oposició al trasllat pels motius que recullen els apartats 2 i 3 en relació amb les 
operacions i instal·lacions de tractament intermedi o d’emmagatzematge, així com en 
relació amb les operacions i instal·lacions de tractament posteriors.

5. Les decisions que adoptin les comunitats autònomes en aplicació dels apartats 2 
i 3 han de ser motivades, s’han de notificar a la Comissió de Coordinació en Matèria 
de Residus i no poden ser contràries al Pla estatal marc de gestió de residus (PEMAR) 
2016-2022, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015.
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La Comissió de Coordinació en Matèria de Residus ha de prestar una atenció especial 
a una interpretació i aplicació coherents a tot el territori nacional dels motius d’oposició al 
trasllat i ha de proposar, si s’escau, l’adopció d’acords que garanteixin aquest objectiu.

6. L’oposició al trasllat de l’òrgan competent es pot recórrer en els termes que preveu 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Disposició addicional primera. Tramitació electrònica del procediment de trasllats.

1. Els tràmits que regula aquest Reial decret s’han de fer per via electrònica 
mitjançant documents estandarditzats per a tot el territori de l’Estat, el contingut dels quals 
s’ha d’adequar al que estableix aquest Reial decret.

Les administracions públiques han de publicar en els seus portals web els esquemes 
de l’intercanvi electrònic de dades i la descripció detallada del procediment electrònic.

Les comunitats autònomes han d’optar perquè la tramitació electrònica del procediment 
de trasllat que detallen els articles 6, 8 i 9 es faci a través de la seu electrònica del Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic o a través de la seva pròpia seu 
electrònica, i han d’informar els usuaris de l’opció adoptada. El Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic ha de posar a disposició de les comunitats autònomes 
que així ho hagin indicat el procediment electrònic perquè els seus operadors puguin 
tramitar a través de la seu electrònica del Ministeri els documents del procediment de 
trasllat de residus de conformitat amb el que estableix aquest Reial decret.

2. La presentació dels documents electrònics davant dels òrgans competents de les 
comunitats autònomes la poden efectuar les persones o entitats habilitades per a la 
presentació electrònica de documents en representació de tercers, en els termes que 
estableix el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i en els 
que estableixen, a la seva entrada en vigor, els articles 6 i 7 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre.

Disposició addicional segona. Moviments de residus a l’interior d’una comunitat 
autònoma.

El règim de vigilància i control del trasllat de residus que apliquin les comunitats 
autònomes a l’interior del seu territori ha de tenir en compte la coherència amb el règim 
comunitari de trasllats de residus que estableix el Reglament (CE) núm. 1013/2006, de 14 
de juny de 2006, en particular, pel que fa al document d’identificació, al contracte de 
tractament de residus, així com a la notificació prèvia en els supòsits de l’article 3.2 als 
efectes de l’oposició al seu tractament a la comunitat autònoma quan no tingui instal·lacions 
adequades en el seu territori o s’hagi previst en els seus plans de residus una solució 
alternativa al tractament en aquest territori.

Les comunitats autònomes han d’informar la Comissió de Coordinació en Matèria de 
Residus del règim de vigilància i control que estableixin en el seu territori, així com han de 
remetre al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic la informació 
necessària per complir les obligacions d’informació derivades del Reglament (CE) 
núm. 1013/2006, de 14 de juny de 2006, en relació amb els trasllats transfronterers.

Disposició addicional tercera. Trasllats de residus amb trànsit per un altre país.

1. Els trasllats de residus entre comunitats autònomes amb trànsit per un altre país 
comunitari o per un tercer país es regeixen pel que disposa el Reglament (CE) núm. 
1013/2006, de 14 de juny de 2006.

2. Les competències per autoritzar i tramitar aquests trasllats corresponen al ministeri 
competent en matèria de medi ambient, en aplicació de l’article 12.3.c) de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, quan el país de trànsit no pertanyi a la Unió Europea, i corresponen a les 
comunitats autònomes, en aplicació de l’article 12.4.d) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 
quan el país de trànsit pertanyi a la Unió Europea.
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Disposició addicional quarta. Productor inicial en els trasllats de residus de construcció i 
demolició.

En el cas de trasllats de residus de construcció i demolició, té la consideració de 
productor inicial el posseïdor de residus que defineix l’article 2.f) del Reial decret 105/2008, 
d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Disposició addicional cinquena. Protecció de dades personals en la gestió de residus.

En la gestió de residus que continguin dades personals, aquest Reial decret s’ha 
d’aplicar sense perjudici de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals; del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la resta 
de normativa aplicable en la matèria.

Disposició addicional sisena. Recollida a múltiples productors.

El director general de Qualitat i Avaluació Ambiental pot establir, en col·laboració amb 
les comunitats autònomes, documents de trasllat específics en cas de recollida de residus 
a múltiples productors en un mateix vehicle.

Disposició transitòria única. Règim transitori del procediment de trasllats.

1. Les administracions públiques competents han d’adaptar el procediment i els 
documents de trasllat al que preveu aquest Reial decret en el termini d’un any des que 
entri en vigor. Mentre es produeix aquesta adaptació, s’han de seguir utilitzant els 
documents de trasllat existents, que han d’estar disponibles a les pàgines web de les 
administracions públiques competents.

2. Fins que no es porti a terme la tramitació electrònica que preveu la disposició 
addicional primera, els terminis que preveu l’article 8 es computen des de la data de 
recepció de la notificació prèvia pels òrgans competents de les comunitats autònomes 
d’origen i de destinació; quan les dates de recepció no coincideixin, el termini es computa 
a partir de la data més posterior. A aquests efectes, els òrgans competents de les 
comunitats autònomes han de remetre un justificant de recepció a l’operador en què ha de 
constar la data de recepció.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que disposa aquest Reial 
decret, ho contradiguin o hi siguin incompatibles, i en particular, el Reial decret 180/2015, 
de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.

2. No obstant això, continuen en vigor els annexos i els articles següents del 
Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat 
pel Reial decret 833/1988, de 20 de juliol: 6, 7, 13, 14, 15, 22.1, 27, 28, 31, 45.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquest Reial decret té el caràcter de legislació bàsica de conformitat amb el que 
disposen l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la 
competència sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, 
i l’article 149.1.23a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la legislació bàsica sobre 
protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes 
d’establir normes addicionals de protecció.
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Disposició final segona. Autorització per a l’actualització dels annexos.

S’autoritza la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per actualitzar 
els annexos d’aquest Reial decret mitjançant una ordre ministerial.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de juliol següent al de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 2 de juny de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta quarta del Govern i ministra
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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ANNEX I

Contingut del document d’identificació amb notificació prèvia

1. Número de document d’identificació.1

2. Número de notificació prèvia.1

3. Data d’inici del trasllat.
4. Informació relativa a l’operador del trasllat:

a) Nom o raó social.
b) NIF.
c) Adreça: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
d) Dades de contacte: telèfon, fax, correu electrònic.
e) Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

f) Tipus d’operador.3

g) Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

5. Informació relativa a l’origen del trasllat:4

a) Informació del centre productor o posseïdor de residus o de la instal·lació origen 
del trasllat:

1r Nom o raó social del centre o la instal·lació.
2n NIF.5

3r Adreça: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
4t Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

5è Número d’identificació mediambiental (NIMA)2 del centre productor o de la 
instal·lació.

6è Codi d’activitats econòmiques (CNAE).

b) Informació de l’empresa autoritzada per efectuar operacions de tractament de 
residus, inclòs l’emmagatzematge, en cas que l’origen del trasllat sigui una instal·lació de 
tractament de residus:

1r Nom o raó social.
2n NIF.
3r Adreça: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
4t Dades de contacte: telèfon, fax, adreça electrònica.
5è Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

6è Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

6. Informació relativa a la destinació del trasllat:

a) Informació de la instal·lació de destinació:

1r Nom o raó social de la instal·lació.
2n NIF del titular de l’autorització.
3r Adreça: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
4t Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

5è Número d’identificació mediambiental (NIMA)2 de la instal·lació de tractament.
6è Operació de tractament a què s’han de sotmetre els residus d’acord amb els 

annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.6

b) Informació de l’empresa autoritzada per efectuar operacions de tractament de 
residus, inclòs l’emmagatzematge a la instal·lació de destinació:

1r Nom o raó social.
2n NIF.
3r Adreça del domicili social: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
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4t Dades de contacte: telèfon, fax, adreça electrònica.
5è Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

6è Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

7. Característiques del residu que es trasllada:

a) Codi del residu d’acord amb la llista europea de residus (LER), que estableix la 
Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000.

b) Descripció del residu.
c) Quantitat de residus que es transporten en kg.
d) En el cas de residus perillosos, indicació de les característiques de perillositat 

d’acord amb l’annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

8. Informació relativa als transportistes que intervenen en el trasllat:

a) Nom o raó social.
b) Adreça del domicili social: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
c) NIF.
d) Dades de contacte: telèfon, fax, adreça electrònica.
e) Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

f) Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

9. Altres informacions:

Si s’escau, el sistema de responsabilitat ampliada del productor que decideix la 
instal·lació de destinació.

10. Informació sobre l’acceptació del residu:

a) Data de lliurament dels residus.
b) Quantitat rebuda en kg.
c) Informació datada sobre l’acceptació o el rebuig dels residus.
d) En cas de rebuig dels residus, si s’opta per la devolució a la instal·lació d’origen, 

s’ha d’indicar amb la data del nou trasllat.

Notes explicatives:
1 Núm. de document d’identificació i núm. de notificació prèvia: dades obligatòries únicament per als trasllats 

sotmesos al requisit de notificació prèvia de trasllat.
2 Dades obligatòries únicament per a les persones físiques o jurídiques que tinguin l’obligació d’estar 

inscrites en el Registre de producció i gestió de residus.
3 Tipus d’operador d’acord amb el que preveu l’article 2.a).
4 Informació relativa a l’origen del trasllat: quan els trasllats es refereixin a residus recollits des d’un 

contenidor o porta a porta, directament o indirectament per l’entitat local, la informació relativa a l’origen són les 
dades de l’entitat local.

5 NIF del productor, del posseïdor o del titular de l’autorització de la instal·lació de tractament.
6 Operació de tractament: s’ha d’indicar amb la codificació assignada a la inscripció en el Registre de 

producció i gestió de residus.
7 En el cas de trasllats de residus a laboratoris d’anàlisis, s’ha d’indicar exclusivament la informació del 

laboratori esmentat.
8 Núm. de document d’identificació: dada obligatòria per als trasllats no sotmesos al requisit de notificació 

prèvia.
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ANNEX II

Contingut de la notificació prèvia de trasllat

1. Número de notificació.1

2. Tipus de notificació:

a) Individual.
b) Múltiple.

3. Data prevista del primer trasllat.
4. Període que comprèn la notificació.
5. Freqüència amb què s’han de fer els trasllats.
6. Informació relativa a l’operador del trasllat:

a) Nom o raó social.
b) NIF.
c) Adreça: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
d) Dades de contacte: telèfon, fax, correu electrònic.
e) Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

f) Tipus d’operador.3

g) Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

7. Informació relativa a l’origen del trasllat:4

a) Informació del centre productor o posseïdor de residus o de la instal·lació origen 
del trasllat:

1r Nom o raó social del centre o la instal·lació.
2n NIF.5

3r Adreça: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
4t Codi d’activitats econòmiques (CNAE).
5è Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

6è Número d’identificació mediambiental (NIMA)2 del centre productor o de la 
instal·lació.

b) Informació de l’empresa autoritzada per efectuar operacions de tractament de 
residus, inclòs l’emmagatzematge, en cas que l’origen del trasllat sigui una instal·lació de 
tractament de residus:

1r Nom o raó social.
2n NIF.
3r Adreça del domicili social: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
4t Dades de contacte: telèfon, fax, adreça electrònica.
5è Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

6è Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

8. Informació relativa a la destinació del trasllat:

a) Informació de la instal·lació de destinació:

1r Nom o raó social de la instal·lació.
2n NIF del titular de l’autorització de la instal·lació.
3r Adreça: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
4t Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

5è Número d’identificació mediambiental (NIMA)2 de la instal·lació de tractament.
6è Operació de tractament a què s’han de sotmetre els residus d’acord amb els 

annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.6
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b) Informació de l’empresa autoritzada per efectuar operacions de tractament de 
residus, inclòs l’emmagatzematge a la instal·lació de destinació:

1r Nom o raó social.
2n Adreça del domicili social: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
3r NIF.
4t Dades de contacte: telèfon, fax, adreça electrònica.
5è Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

6è Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

9. Informació sobre el residu que es trasllada:

a) Codificació del residu d’acord amb la llista europea de residus (LER), que estableix 
la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000.

b) Descripció del residu.
c) Quantitat total de residus que es preveu transportar en kg.
d) En el cas de residus perillosos, indicació de les característiques de perillositat, 

d’acord amb l’annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

10. Informació relativa als tractaments posteriors, en cas que la destinació sigui una 
operació d’emmagatzematge o de tractament intermedi:6

a) Informació de la instal·lació de destinació:

1r Nom o raó social de la instal·lació de tractament de residus, inclòs 
l’emmagatzematge.

2n NIF del titular de l’autorització de la instal·lació.
3r Adreça: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
4t Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

5è Número d’identificació mediambiental (NIMA)2 de la instal·lació de tractament.
6è Operació de tractament a què es destini el residu, d’acord amb els annexos I i II de 

la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.5

b) Informació de l’empresa autoritzada per efectuar operacions de tractament de 
residus, inclòs l’emmagatzematge a la instal·lació de destinació.

1r Nom o raó social.
2n Adreça del domicili social: carrer, municipi, província, comunitat autònoma, país.
3r NIF.
4t Dades de contacte: telèfon, fax, adreça electrònica.
5è Número d’inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.2

6è Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

Notes explicatives:
1 Núm. de document d’identificació i núm. de notificació prèvia: dades obligatòries únicament per als trasllats 

sotmesos al requisit de notificació prèvia de trasllat.
2 Dades obligatòries únicament per a les persones físiques o jurídiques que tinguin l’obligació d’estar 

inscrites en el Registre de producció i gestió de residus.
3 Tipus d’operador d’acord amb el que preveu l’article 2.a).
4 Informació relativa a l’origen del trasllat: quan els trasllats es refereixin a residus recollits des d’un 

contenidor o porta a porta, directament o indirectament per l’entitat local, la informació relativa a l’origen són les 
dades de l’entitat local.

5 NIF del productor, del posseïdor o del titular de l’autorització de la instal·lació de tractament.
6 Operació de tractament: s’ha d’indicar amb la codificació assignada a la inscripció en el Registre de 

producció i gestió de residus.
7 En el cas de trasllats de residus a laboratoris d’anàlisis, s’ha d’indicar exclusivament la informació del 

laboratori esmentat.
8 Núm. de document d’identificació: dada obligatòria per als trasllats no sotmesos al requisit de notificació 

prèvia.
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ANNEX III

Contingut del document d’identificació sense notificació prèvia

1. Número de document d’identificació.8

2. Data d’inici del trasllat.
3. Informació relativa a l’operador del trasllat:

a) Nom o raó social.
b) NIF.
c) Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

d) Tipus d’operador.3

4. Informació relativa a l’origen del trasllat:4

a) Informació del centre productor o posseïdor de residus o de la instal·lació origen 
del trasllat.

1r Nom o raó social del centre o la instal·lació.
2n NIF.5

b) Informació de l’empresa autoritzada per efectuar operacions de tractament de 
residus, inclòs l’emmagatzematge. En cas que l’origen del trasllat sigui una instal·lació de 
tractament de residus s’ha d’indicar la informació de l’empresa que ha efectuat les 
operacions de tractament de residus, inclòs l’emmagatzematge:

1r Nom o raó social.
2n NIF.
3r Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

5. Informació relativa a la destinació del trasllat:

a) Informació de la instal·lació de destinació.

1r Nom o raó social de la instal·lació.
2n NIF del titular de l’autorització.
3r Número d’identificació mediambiental (NIMA)2 de la instal·lació de tractament.
4t Operació de tractament a què s’han de sotmetre els residus d’acord amb els 

annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.6

b) Informació de l’empresa autoritzada per efectuar operacions de tractament de 
residus, inclòs l’emmagatzematge a la instal·lació de destinació. En cas que l’origen del 
trasllat sigui una instal·lació de tractament de residus, s’ha d’indicar la informació de 
l’empresa que ha efectuat les operacions de tractament de residus, inclòs l’emmagatzematge:

1r Nom o raó social.
2n NIF.
3r Número d’identificació mediambiental (NIMA).2

6. Característiques del residu que es trasllada:

a) Codi del residu d’acord amb la llista europea de residus (LER), que estableix 
la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000.

b) Quantitat de residus que es transporten en kg.

7. Informació relativa als transportistes que intervenen en el trasllat:

a) Nom o raó social.
b) NIF.
c) Número d’identificació mediambiental (NIMA).2
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8. Informació sobre l’acceptació del residu:

a) Data de lliurament dels residus.
b) Quantitat rebuda en kg.
c) Informació datada sobre l’acceptació o el rebuig dels residus.
d) En cas de rebuig dels residus, si s’opta per la devolució a la instal·lació d’origen, 

s’ha d’indicar amb la data del nou trasllat.7

9. Altres informacions:

Identificació del sistema de responsabilitat ampliada del productor que, si s’escau, 
organitza el trasllat.

Notes explicatives:
1 Núm. de document d’identificació i núm. de notificació prèvia: dades obligatòries únicament per als trasllats 

sotmesos al requisit de notificació prèvia de trasllat.
2 Dades obligatòries únicament per a les persones físiques o jurídiques que tinguin l’obligació d’estar 

inscrites en el Registre de producció i gestió de residus.
3 Tipus d’operador d’acord amb el que preveu l’article 2.a).
4 Informació relativa a l’origen del trasllat: quan els trasllats es refereixin a residus recollits des d’un 

contenidor o porta a porta, directament o indirectament per l’entitat local, la informació relativa a l’origen són les 
dades de l’entitat local.

5 NIF del productor, del posseïdor o del titular de l’autorització de la instal·lació de tractament.
6 Operació de tractament: s’ha d’indicar amb la codificació assignada a la inscripció en el Registre de 

producció i gestió de residus.
7 En el cas de trasllats de residus a laboratoris d’anàlisis, s’ha d’indicar exclusivament la informació del 

laboratori esmentat.
8 Núm. de document d’identificació: dada obligatòria per als trasllats no sotmesos al requisit de notificació 

prèvia.
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