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MINISTERI
DE MEDI AMBIENT

3285 ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per
la qual es publiquen les operacions de valo-
rització i eliminació de residus i la Llista euro-
pea de residus. («BOE» 43, de 19-2-2002.)

La Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, estableix
el règim jurídic bàsic aplicable als residus a Espanya
i, en aquest sentit, habilita el Ministeri de Medi Ambient
per publicar una sèrie de mesures adoptades per les
institucions comunitàries mitjançant diverses decisions,
com és el cas de les operacions de valorització i eli-
minació i de les llistes europees sobre residus.

Així, en el segon paràgraf de l’apartat 2 de la dis-
posició final tercera de la Llei esmentada s’estableix que
aquest departament ha de publicar la llista d’operacions
de valorització i eliminació de residus, aprovada mitjan-
çant la Decisió 96/350/CE, cosa que es porta a terme
a l’annex 1 d’aquesta Ordre, de manera que és aplicable
a tota mena de residus i permet una correcta aplicació
dels mateixos conceptes de «valorització» i «eliminació»,
d’acord amb el que estableixen els apartats k) i l) de
l’article 3 de la Llei 10/1998.

De la mateixa manera, en el primer paràgraf de l’a-
partat 2 de la mateixa disposició final tercera de la Llei
10/1998, es faculta el Ministeri de Medi Ambient per
publicar el Catàleg europeu de residus (CER) i la Llista
de residus perillosos, aprovats, respectivament, per les
decisions comunitàries 94/3/CE, de la Comissió, de 20
de desembre, i 99/404/CE, del Consell, de 22 de desem-
bre.

Aquestes decisions comunitàries han estat derogades
per la Decisió 2000/532/CE, de la Comissió, de 3 de
maig (posteriorment modificada per les decisions de la
Comissió, 2001/118/CE, de 16 de gener i 2001/119,
de 22 de gener i per la Decisió del Consell, 2001/573,
de 23 de juliol) mitjançant la qual s’aprova la Llista euro-
pea de residus que, a més d’altres modificacions, refon
les dues llistes abans esmentades en una de sola. Per
tant, és procedent publicar la Llista europea de residus
en l’annex 2 d’aquesta Ordre, d’acord amb l’habilitació
esmentada anteriorment.

Pel que fa a la mateixa consideració dels residus com
a perillosos, a l’article 3.c) de la Llei 10/1998 s’estableix
que tenen aquesta condició els que hagin estat qua-
lificats de perillosos per la normativa comunitària. En
aquest sentit, la Decisió 2000/532/CE identifica els resi-
dus que tenen aquesta qualificació a la Llista europea
de residus i estableix els mecanismes pertinents que
són aplicables per procedir a aquesta identificació, per
la qual cosa tot això es publica mitjançant aquesta Ordre
ministerial, tant en l’articulat com en l’annex 2, en els
quals es fa una translació pràcticament literal de la Deci-
sió 2000/532/CE, d’acord amb l’habilitació correspo-
nent de la Llei 10/1998, abans esmentada.

Finalment, la disposició final segona del Reial decret
952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reial
decret 833/1988, de 20 de juliol, que aprova el Regla-
ment per a l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de
maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, habilita el
ministre de Medi Ambient per publicar les modificacions
successives de la llista de residus perillosos aprovada
per les institucions comunitàries.

En el procediment d’elaboració d’aquesta Ordre, que
té la consideració de legislació bàsica sobre protecció
del medi ambient, d’acord amb el que estableix l’article
149.1.23 de la Constitució, han estat consultades les

En virtut d’això, disposo:
Primer. Operacions de valorització i eliminació de

residus.
1. De conformitat amb el que estableix el segon

paràgraf de l’apartat 2 de la disposició final tercera de
la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, a l’annex 1
d’aquesta Ordre es publiquen les operacions de valo-
rització i eliminació de residus, establertes mitjançant
la Decisió 96/350/CE, de la Comissió, de 24 de maig.

2. L’annex 1 d’aquesta Ordre és aplicable a tots els
residus inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei
10/1998.

Segon. Llista europea de residus.
1. De conformitat amb el que estableix el primer

paràgraf de l’apartat 2 de la disposició final tercera de
la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, l’annex 2
d’aquesta Ordre es publica la Llista europea de residus,
aprovada per la Decisió 2000/532/CE, de la Comissió,
de 3 de maig, modificada per les decisions de la Comissió
2001/118/CE, de 16 de gener, i 2001/119, de 22
de gener, i per la Decisió del Consell 2001/573, de
23 de juliol.

2. De conformitat amb el que estableix l’article 3
de la Decisió 2000/532/CE, el Govern o, si s’escau,
les comunitats autònomes en els seus àmbits de com-
petències respectius, poden decidir, en casos excepcio-
nals:

Que un residu que figura a la Llista europea de residus
com a perillós no tingui aquesta consideració si, d’acord
amb les proves documentals pertinents proporcionades
pel posseïdor, no presenta cap de les característiques
de perillositat esmentades a la taula 5 de l’annex I del
Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 14
de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat
mitjançant el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol,
i modificat pel Reial decret 952/1997, de 20 de juny.

Que un residu tingui la consideració de perillós, enca-
ra que no consti com a tal a la Llista europea de residus
si, al seu judici, presenta alguna de les característiques
de perillositat esmentades a la taula 5 de l’annex I del
Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 14
de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos.

Si les comunitats autònomes adopten alguna de les
decisions assenyalades als apartats anteriors, ho han de
posar en coneixement del Ministeri de Medi Ambient
a l’efecte de notificar-ho a la Comissió Europea, a través
del curs corresponent.

3. A efectes del que estableix l’article 4 del Regla-
ment per a l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de
maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, la consideració
com a residus perillosos dels residus d’envasos s’ha d’a-
justar al que estableix la Llista europea de residus que
figura a l’annex 2 d’aquesta Ordre i, en particular, el
punt 6 de l’apartat B de l’annex esmentat.

Tercer. Fonament constitucional i caràcter
bàsic.—Aquesta Ordre té la consideració de legislació
bàsica sobre protecció del medi ambient, d’acord amb
el que estableix l’article 149.1.23 de la Constitució.

Quart. Derogació normativa.—A l’entrada en vigor
d’aquesta Ordre queda sense efecte la Resolució de la
Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, de
17 de novembre de 1998, per la qual es disposa la
publicació del Catàleg europeu de residus (CER) aprovat
mitjançant la Decisió 94/3/CE, de la Comissió, de 20
de desembre.

Cinquè. Entrada en vigor.—El que estableix aquesta
Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de febrer de 2002.
MATAS PALOU
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ANNEX 1

Operacions de valorització i eliminació de residus, de
conformitat amb la Decisió 96/350/CE, de la Comis-
sió, de 24 de maig, per la qual es modifiquen els
annexos IIA i IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Con-

sell, relativa als residus

PART A. OPERACIONS D’ELIMINACIÓ

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (per exemple,
abocament, etc.).

D2 Tractament en el medi terrestre (per exemple, bio-
degradació de residus líquids o llots en el sòl, etc.).

D3 Injecció en profunditat (per exemple, injecció de
residus que es poden bombejar en pous, mines
de sal, falles geològiques naturals, etc.).

D4 Embassament superficial (per exemple abocament
de residus líquids o llots en pous, estanys o llacunes,
etc.).

D5 Abocament en llocs especialment dissenyats (per
exemple, co�ocació en ce�es estanques separades,
recobertes i aïllades entre si i el medi ambient, etc.).

D6 Abocament en el medi aquàtic, excepte a mar.

D7 Abocament a mar, inclosa la inserció en el llit marí.

D8 Tractament biològic no especificat en un altre apar-
tat d’aquest annex i que doni com a resultat com-
postos o mescles que s’eliminin mitjançant algun
dels procediments esmentats entre D1 i D12.

D9 Tractament fisicoquímic no especificat en cap altre
apartat d’aquest annex i que doni com a resultat
compostos o mescles que s’eliminin mitjançant un
dels procediments esmentats entre D1 i D12 (per
exemple, evaporació, assecatge, calcinació, etc.).

D10 Incineració a terra.

D11 Incineració a mar.

D12 Dipòsit permanent (per exemple, co�ocació de
contenidors en una mina, etc.).

D13 Combinació o mescla prèvia a qualsevol de les
operacions esmentades entre D1 i D12.

D14 Reenvasament previ a qualsevol de les operacions
esmentades entre D1 i D13.

D15 Emmagatzemament previ a qualsevol de les ope-
racions esmentades entre D1 i D14 (amb exclusió
de l’emmagatzemament temporal previ a la reco-
llida en el lloc de producció).

PART B. OPERACIONS DE VALORITZACIÓ

R1 Utilització principal com a combustible o com un
altre mitjà de generar energia.

R2 Recuperació o regeneració de dissolvents.

R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques
que no s’utilitzen com a dissolvents (incloses les
operacions de formació d’adob i altres transforma-
cions biològiques).

R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos
metà�ics.

R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgà-
niques.

R6 Regeneració d’àcids o de bases.

R7 Recuperació de components utilitzats per reduir la
contaminació.

R8 Recuperació de components procedents de cata-
litzadors.

R9 Regeneració o una altra nova utilització d’olis.

R10 Tractament de sòls que produeixi un benefici a
l’agricultura o una millora ecològica d’aquestes.

R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qual-
sevol de les operacions esmentades entre R1 i
R10.

R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol
de les operacions esmentades entre R1 i R11.

R13 Acumulació de residus per sotmetre’ls a qualsevol
de les operacions esmentades entre R1 i R12
(amb exclusió de l’emmagatzemament temporal
previ a la recollida en el lloc de la producció).

ANNEX 2
Llista europea de residus de conformitat amb la lletra
a) de l’article 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre
residus, i amb l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva
91/689/CEE, sobre residus perillosos (aprovada per
la Decisió 2000/532/CE, de la Comissió, de 3 de maig,
modificada per les decisions de la Comissió
2001/118/CE, de 16 de gener, i 2001/119, de 22
de gener, i per la Decisió del Consell 2001/573, de

23 de juliol)

INTRODUCCIÓ

A)

Es considera que els residus classificats com a peri-
llosos presenten una o més de les característiques
esmentades a l’annex III de la Directiva 91/689/CEE
i, respecte a les característiques H3 a H8, H10 (1) i
H11 de l’annex esmentat, una o més de les propietats
següents:

Punt d’inflamació t 55 oC.
Contenir una o més substàncies classificades (2) com

a molt tòxiques en una concentració total t 0,1 per 100.

(1) A la Directiva 92/32/CEE del Consell, setena modificació de la Direc-
tiva 67/548/CEE, es va introduir el terme ”tòxic per a la reproducció”, amb
el qual es va substituir el terme ”teratogènic”. El terme ”tòxic per a la repro-
ducció” es considera conforme a la característica H10 de l’annex III de la
Directiva 91/689/CEE.

(2) La classificació i els números R remeten a la Directiva 67/548/CEE
del Consell, de 27 de juny de 1967, relativa a l’aproximació de les disposicions
legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge
i etiquetatge de les substàncies perilloses (DO L196 de 16 d’agost de 1967,
pàg. 1), i les seves modificacions posteriors. Els límits de concentració remeten
als que fixa la Directiva 88/379/CEE del Consell, de 7 de juny de 1988,
sobre l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives
dels estats membres relatives a la classificació, l’envasament i l’etiquetatge
de preparats perillosos (DO L187 de 16 de juliol de 1988, pàg. 14) i les
seves modificacions posteriors.
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Contenir una o més substàncies classificades com
a tòxiques en una concentració total t 3 per 100.

Contenir una o més substàncies classificades com
a nocives en una concentració total t 25 per 100.

Contenir una o més substàncies corrosives classifi-
cades com a R35 en una concentració total t 1 per
100.

Contenir una o més substàncies corrosives classifi-
cades com a R34 en una concentració total t 5 per
100.

Contenir una o més substàncies irritants classificades
com a R41 en una concentració total t 10 per 100.

Contenir una o més substàncies irritants classificades
com a R36, R37 o R38 en una concentració total t
20 per 100.

Contenir una substància que sigui un cancerigen
conegut de la categoria 1 o 2 en una concentració t
0,1 per 100.

Contenir una substància que sigui un cancerigen
conegut de la categoria 3 en una concentració t 1 per
100.

Contenir una substància tòxica per a la reproducció
de la categoria 1 o 2, classificada com a R60 o R61,
en una concentració t 0,5 per 100.

Contenir una substància tòxica per a la reproducció
de la categoria 3 classificada com a R62 o R63 en una
concentració t 5 per 100.

Contenir una substància mutagènica de la categoria
1 o 2 classificada com a R46 en una concentració t
0,1 per 100.

Contenir una substància mutagènica de la catego-
ria 3 classificada com a R40 en una concentració t 1
per 100.

B)

1. Aquesta llista és una llista harmonitzada de resi-
dus que s’ha de revisar periòdicament tenint en compte
els nous coneixements i, en particular, els resultats de
la investigació i, si és necessari, s’ha de modificar d’acord
amb l’article 18 de la Directiva 75/442/CEE. Tanmateix,
la inclusió d’un material a la llista no significa que aquest
material sigui un residu en totes les circumstàncies. Un
material només es considera residu quan s’ajusta a la
definició de residu de la lletra a) de l’article 1 de la Direc-
tiva 75/442/CEE.

2. Els residus que figuren a la llista estan subjectes
a les disposicions de la Directiva 75/442/CEE, llevat
que s’apliqui el que disposa la lletra b) de l’apartat 1
de l’article 2 d’aquesta Directiva.

3. Els diferents tipus de residus de la llista es clas-
sifiquen mitjançant codis de sis xifres per als residus,
i de quatre i dues xifres per als subcapítols i capítols,
respectivament. Per localitzar un residu a la llista s’ha
de procedir de la manera següent:

3.1 Localitzar la font que genera el residu en els
capítols 01 a 12 o 17 a 20 i buscar el codi apropiat
de sis xifres per al residu (exclosos els codis finalitzats
en 99 dels capítols esmentats). S’ha de tenir en compte
que algunes unitats de producció específiques poden
necessitar diversos capítols per classificar les seves acti-
vitats: per exemple, un fabricant d’automòbils pot trobar
els seus residus en els capítols 12 (residus del modelatge
i del tractament de superfície de metalls i plàstics), 11
(residus inorgànics que contenen metalls procedents del
tractament i del recobriment de metalls) i 08 (residus
de la utilització de revestiments), depenent de les diver-
ses fases del procés de fabricació. Nota: els residus d’en-
vasos recollits selectivament (incloses les mescles de
materials d’envàs diferents) es classifiquen amb el codi
15 01, no el 20 01.

3.2 Si no es troba cap codi de residu apropiat en
els capítols 01 a 12 o 17 a 20, s’han de consultar els
capítols 13, 14 i 15 per localitzar el residu.

3.3 Si no es troba el residu en cap d’aquests codis,
cal adreçar-se al capítol 16.

3.4 Si tampoc no es troba en el capítol 16, s’ha
d’utilitzar el codi 99 (residus no especificats en una altra
categoria) a la part de la llista que correspon a l’activitat
identificada en el primer pas.

4. Els residus que consten a la llista assenyalats
amb un asterisc (*) es consideren residus perillosos de
conformitat amb la Directiva 91/689/CEE sobre residus
perillosos a les disposicions de la qual estan subjectes
llevat que s’apliqui l’apartat 5 de l’article 1 d’aquesta
Directiva.

5. Als efectes d’aquesta llista, «substància perillosa»
designa qualsevol substància que hagi estat o hagi de
ser classificada com a perillosa a la Directiva 67/548/CEE
i les seves modificacions; «metall pesant» designa qual-
sevol compost d’antimoni, arsènic, cadmi, crom (VI), coure,
plom, mercuri, níquel, seleni, te�uri, ta�i i estany, així com
aquestes substàncies en les seves formes metà�iques,
sempre que aquestes estiguin classificades com a subs-
tàncies perilloses.

6. Qualsevol residu classificat com a perillós per mit-
jà d’una referència específica o general a substàncies
perilloses només es considera perillós si les concentra-
cions d’aquestes substàncies (és a dir, el percentatge
amb pes) són suficients perquè el residu presenti una
o més de les característiques esmentades a l’annex III
de la Directiva 91/689/CEE del Consell. Referent a les
categories H3 a H8, H10 i H11 s’aplica l’apartat A d’a-
quest annex. Aquest mateix apartat no conté en l’ac-
tualitat disposicions respecte a les característiques H1,
H2, H9 i H12 a H14.

7. De conformitat amb la Directiva 99/45, que esta-
bleix en el preàmbul que es considera que el cas dels
aliatges requereix una avaluació en més profunditat per-
què les característiques dels aliatges són tals que pot
ser que no es puguin definir amb exactitud les seves
propietats utilitzant els mètodes convencionals actual-
ment disponibles, el que disposa l’apartat A d’aquest
annex no s’aplica als aliatges de metalls purs (no con-
taminats amb substàncies perilloses). Això serà així men-
tre segueixi pendent de realització la tasca que la Comis-
sió i els estats membres s’han compromès a emprendre
sobre el mètode específic de classificació dels aliatges.
Els residus específicament esmentats en aquesta llista
continuen classificats com en l’actualitat.

8. S’han utilitzat les següents normes de numeració
dels epígrafs de la llista: en el cas dels residus en què
no s’han introduït canvis s’han utilitzat els números de
codi de la Decisió 94/3/CE; els codis de residus que
han tingut modificacions s’han eliminat i s’han deixat
en blanc per evitar confusions després de l’aplicació de
la nova llista; als residus afegits se’ls han atribuït codis
no utilitzats en la Decisió 94/3/CE i en la Decisió
2000/532/CE de la Comissió.

ÍNDEX

Capítols de la llista

01 Residus de la prospecció, extracció de mines i
pedreres i tractaments físics i químics de minerals.

02 Residus de l’agricultura, l’horticultura, l’aqüicultura,
la silvicultura, la cacera i la pesca; residus de la
preparació i elaboració d’aliments.

03 Residus de la transformació de la fusta i de la pro-
ducció de taulers i mobles, pasta de paper, paper
i cartró.

04 Residus de les indústries del cuir, la pell i el tèxtil.

05 Residus del refinament del petroli, de la purificació
del gas natural i del tractament pirolític del carbó.

06 Residus de processos químics inorgànics.
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07 Residus de processos químics orgànics.

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i
utilització (FFDU) de revestiments (pintures, vernis-
sos i esmalts vitris), adhesius, segelladors i tintes
d’impressió.

09 Residus de la indústria fotogràfica.

10 Residus de processos tèrmics.

11 Residus del tractament químic de superfície i del
recobriment de metalls i altres materials; residus
de la hidrometa�úrgia no fèrria.

12 Residus de l’emmotllament i del tractament físic
i mecànic de superfície de metalls i plàstics.

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte
els olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19).

14 Residus de dissolvents, refrigerants i prope�ents
orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08).

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja,
materials de filtració i roba de protecció no espe-
cificats en una altra categoria.

16 Residus no especificats en un altre capítol de la
llista.

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la
terra excavada de zones contaminades).

18 Residus de serveis mèdics o veterinaris o d’inves-
tigació associada (llevat dels residus de cuina i de
restaurant no procedents directament de la pres-
tació de cures sanitàries).

19 Residus de les insta�acions per al tractament de
residus, de les plantes externes de tractament d’ai-
gües residuals i de la preparació d’aigua per al con-
sum humà i d’aigua per a ús industrial.

20 Residus municipals (residus domèstics i residus
assimilables procedents dels comerços, indústries
i institucions), incloses les fraccions recollides selec-
tivament.

LLISTA DE RESIDUS

01 Residus de la prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments físics i químics de minerals

01 01 Residus de l’extracció de minerals.

01 01 01 Residus de l’extracció de minerals metà�ics.
01 01 02 Residus de l’extracció de minerals no metà�ics.

01 03 Residus de la transformació física i química de minerals metà�ics.

01 03 04* Estèrils que generen àcid procedents de la transformació de sulfurs.
01 03 05* Altres estèrils que contenen substàncies perilloses.
01 03 06 Estèrils diferents dels esmentats en els codis 01 03 04 i 01 03 05.
01 03 07* Altres residus que contenen substàncies perilloses procedents de la transformació física i química

de minerals metà�ics.
01 03 08 Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 01 03 07.
01 03 09 Llots vermells de la producció d’alúmina diferents dels esmentats en el codi 01 03 07.
01 03 99 Residus no especificats en una altra categoria.

01 04 Residus de la transformació física i química de minerals no metà�ics.

01 04 07* Residus que contenen substàncies perilloses procedents de la transformació física i química de minerals
no metà�ics.

01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.
01 04 09 Residus de sorra i argiles.
01 04 10 Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.
01 04 11 Residus de la transformació de potassa i sal gemma diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.
01 04 12 Estèrils i altres residus del rentatge i neteja de minerals diferents dels esmentats en els codis

01 04 07 i 01 04 11.
01 04 13 Residus del tall i la serrada de pedra diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.
01 04 99 Residus no especificats en una altra categoria.

01 05 Llots i altres residus de perforacions.

01 05 04 Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolça.
01 05 05* Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs.
01 05 06* Llots i altres residus de perforacions que contenen substàncies perilloses.
01 05 07 Llots i residus de perforacions que contenen sals de bari diferents dels esmentats en els codis

01 05 05 i 01 05 06.
01 05 08 Llots i residus de perforacions que contenen clorurs diferents dels esmentats en els codis 01 05 05

i 01 05 06.
01 05 99 Residus no especificats en una altra categoria.
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02 Residus de l’agricultura, l’horticultura, l’aqüicultura, la silvicultura, la cacera i la pesca; residus de la preparació
i l’elaboració d’aliments

02 01 Residus de l’agricultura, l’horticultura, l’aqüicultura, la silvicultura, la cacera i la pesca.

02 01 01 Llots de rentatge i neteja.
02 01 02 Residus de teixits d’animals.
02 01 03 Residus de teixits de vegetals.
02 01 04 Residus de plàstics (excepte embalatges).
02 01 06 Excrements d’animals, orina i fems (inclosa palla podrida) i efluents recollits selectivament i tractats

fora del lloc on es generen.
02 01 07 Residus de la silvicultura.
02 01 08* Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.
02 01 09 Residus agroquímics diferents dels esmentats en el codi 02 01 08.
02 01 10 Residus metà�ics.
02 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

02 02 Residus de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments d’origen animal.

02 02 01 Llots de rentatge i neteja.
02 02 02 Residus de teixits d’animals.
02 02 03 Materials inadequats per al consum o l’elaboració.
02 02 04 Llots del tractament ”in situ” d’efluents.
02 02 99 Residus no especificats en una altra categoria.

02 03 Residus de la preparació i l’elaboració de fruites, hortalisses, cereals, olis comestibles, cacau, cafè,
te i tabac; producció de conserves; producció de llevat i extracte de llevat, preparació i fermentació
de melasses.

02 03 01 Llots de rentatge, neteja, pelat, centrifugat i separació.
02 03 02 Residus de conservants.
02 03 03 Residus de l’extracció amb dissolvents.
02 03 04 Materials inadequats per al consum o l’elaboració.
02 03 05 Llots del tractament ”in situ” d’efluents.
02 03 99 Residus no especificats en una altra categoria.

02 04 Residus de l’elaboració de sucre.

02 04 01 Terra procedent de la neteja i rentatge de la remolatxa.
02 04 02 Carbonat càlcic fora d’especificació.
02 04 03 Llots del tractament ”in situ” d’efluents.
02 04 99 Residus no especificats en una altra categoria.

02 05 Residus de la indústria de productes lactis.

02 05 01 Materials inadequats per al consum o l’elaboració.
02 05 02 Llots del tractament ”in situ” d’efluents.
02 05 99 Residus no especificats en una altra categoria.

02 06 Residus de la indústria de forn de pa i pastisseria.

02 06 01 Materials inadequats per al consum o l’elaboració.
02 06 02 Residus de conservants.
02 06 03 Llots del tractament ”in situ” d’efluents.
02 06 99 Residus no especificats en una altra categoria.

02 07 Residus de la producció de begudes alcohòliques i no alcohòliques (excepte cafè, te i cacau).

02 07 01 Residus de rentatge, neteja i reducció mecànica de primeres matèries.
02 07 02 Residus de la desti�ació d’alcohols.
02 07 03 Residus del tractament químic.
02 07 04 Materials inadequats per al consum o l’elaboració.
02 07 05 Llots del tractament ”in situ” d’efluents.
02 07 99 Residus no especificats en una altra categoria.

03 Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper,
paper i cartró

03 01 Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles.

03 01 01 Residus d’escorça i suro.
03 01 04* Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i xapes que contenen substàncies perilloses.
03 01 05 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i xapes diferents dels esmentats en el codi

03 01 04.
03 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.
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03 02 Residus dels tractaments de conservació de la fusta.
03 02 01* Conservants de la fusta orgànics no halogenats.
03 02 02* Conservants de la fusta organoclorats.
03 02 03* Conservants de la fusta organometà�ics.
03 02 04* Conservants de la fusta inorgànics.
03 02 05* Altres conservants de la fusta que contenen substàncies perilloses.
03 02 99 Conservants de la fusta no especificats en una altra categoria.

03 03 Residus de la producció i la transformació de pasta de paper, paper i cartró.
03 03 01 Residus d’escorça i fusta.
03 03 02 Llots de lleixius verds (procedents de la recuperació de lleixius de cocció).
03 03 05 Llots de destintatge procedents del reciclatge de paper.
03 03 07 Rebuigs, separats mecànicament, de pasta elaborada a partir de residus de paper i cartró.
03 03 08 Residus procedents de la classificació de paper i cartró destinats al reciclatge.
03 03 09 Residus de llots calcaris.
03 03 10 Rebuigs de fibres i llots de fibres, de materials de càrrega i d’estucat, obtinguts per separació mecànica.
03 03 11 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels especificats en el codi 03 03 10.
03 03 99 Residus no especificats en una altra categoria.

04 Residus de les indústries del cuir, la pell i el tèxtil

04 01 Residus de les indústries del cuir i la pell.
04 01 01 Carnasses i serratges d’encalcinament.
04 01 02 Residus d’encalcinament.
04 01 03* Residus de desgreixatge que contenen dissolvents sense fase líquida.
04 01 04 Residus líquids d’adob que contenen crom.
04 01 05 Residus líquids d’adob que no contenen crom.
04 01 06 Llots, en particular els procedents del tractament ”in situ” d’efluents, que contenen crom.
04 01 07 Llots, en particular els procedents del tractament ”in situ” d’efluents, que no contenen crom.
04 01 08 Residus de pell adobada (serratges, rebaixadures, retalls, pols d’esmerilament) que contenen crom.
04 01 09 Residus de confecció i acabat.
04 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

04 02 Residus de la indústria tèxtil.
04 02 09 Residus de materials compostos (teixits impregnats, elastòmers, plastòmers).
04 02 10 Matèria orgànica de productes naturals (per exemple greix, cera).
04 02 14* Residus de l’acabat que contenen dissolvents orgànics.
04 02 15 Residus de l’acabat diferents dels especificats en el codi 04 02 14.
04 02 16* Colorants i pigments que contenen substàncies perilloses.
04 02 17 Colorants i pigments diferents dels esmentats en el codi 04 02 16.
04 02 19* Llots del tractament ”in situ” d’efluents que contenen substàncies perilloses.
04 02 20 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels esmentats en el codi 04 02 19.
04 02 21 Residus de fibres tèxtils no processades.
04 02 22 Residus de fibres tèxtils processades.
04 02 99 Residus no especificats en una altra categoria.

05 Residus del refinament del petroli, de la purificació del gas natural i del tractament pirolític del carbó

05 01 Residus del refinament del petroli.

05 01 02* Llots de dessalatge.
05 01 03* Llots de fons de tancs.
05 01 04* Llots d’alquil àcid.
05 01 05* Vessaments d’hidrocarburs.
05 01 06* Llots oliosos procedents d’operacions de manteniment de plantes o equips.
05 01 07* Quitrans àcids.
05 01 08* Altres quitrans.
05 01 09* Llots del tractament «in situ» d’efluents que contenen substàncies perilloses.
05 01 10 Llots del tractament «in situ» d’efluents diferents dels esmentats en el codi 05 01 09.
05 01 11* Residus procedents de la neteja de combustibles amb bases.
05 01 12* Hidrocarburs que contenen àcids.
05 01 13 Llots procedents de l’aigua d’alimentació de calderes.
05 01 14 Residus de columnes de refrigeració.
05 01 15* Argiles de filtració utilitzades.
05 01 16 Residus que contenen sofre procedents de la dessulfuració del petroli.
05 01 17 Betums.
05 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

05 06 Residus del tractament pirolític del carbó.

05 06 01* Quitrans àcids.
05 06 03* Altres quitrans.
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05 06 04 Residus de columnes de refrigeració.
05 06 99 Residus no especificats en una altra categoria.

05 07 Residus de la purificació i el transport del gas natural.

05 07 01* Residus que contenen mercuri.
05 07 02 Residus que contenen sofre.
05 07 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 Residus de processos químics inorgànics

06 01 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) d’àcids.

06 01 01* Àcid sulfúric i àcid sulfurós.
06 01 02* Àcid clorhídric.
06 01 03* Àcid fluorhídric.
06 01 04* Àcid fosfòric i àcid fosforós.
06 01 05* Àcid nítric i àcid nitrós.
06 01 06* Altres àcids.
06 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 02 Residus de la FFDU de bases.

06 02 01* Hidròxid càlcic.
06 02 03* Hidròxid amònic.
06 02 04* Hidròxid potàssic i hidròxid sòdic.
06 02 05* Altres bases.
06 02 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 03 Residus de la FFDU de sals i les seves solucions i d’òxids metà�ics.

06 03 11* Sals sòlides i solucions que contenen cianurs.
06 03 13* Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants.
06 03 14 Sals sòlides i solucions diferents de les esmentades en els codis 06 03 11 i 06 03 13.
06 03 15* Òxids metà�ics que contenen metalls pesants.
06 03 16 Òxids metà�ics diferents dels esmentats en el codi 06 03 15.
06 03 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 04 Residus que contenen metalls diferents dels esmentats en el subcapítol 06 03.

06 04 03* Residus que contenen arsènic.
06 04 04* Residus que contenen mercuri.
06 04 05* Residus que contenen altres metalls pesants.
06 04 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 05 Llots del tractament ”in situ” d’efluents.

06 05 02* Llots del tractament ”in situ” d’efluents que contenen substàncies perilloses.
06 05 03 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels esmentats en el codi 06 05 02.

06 06 Residus de la FFDU de productes químics que contenen sofre, de processos químics del sofre i de
processos de dessulfuració.

06 06 02* Residus que contenen sulfurs perillosos.
06 06 03 Residus que contenen sulfurs diferents dels esmentats en el codi 06 06 02.
06 06 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 07 Residus de la FFDU d’halògens i de processos químics dels halògens.

06 07 01* Residus d’electròlisi que contenen amiant.
06 07 02* Carbó actiu procedent de la producció de clor.
06 07 03* Llots de sulfat bàric que contenen mercuri.
06 07 04* Solucions i àcids, per exemple, àcid de contacte.
06 07 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 08 Residus de la FFDU del silici i els seus derivats.

06 08 02* Residus que contenen clorosilans perillosos.
06 08 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 09 Residus de la FFDU de productes químics que contenen fòsfor i de processos químics del fòsfor.

06 09 02 Escòries de fòsfor.
06 09 03* Residus càlcics de reacció que contenen substàncies perilloses o estan contaminats amb substàncies

perilloses.
06 09 04 Residus càlcics de reacció diferents dels esmentats en el codi 06 09 03.
06 09 99 Residus no especificats en una altra categoria.
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06 10 Residus de la FFDU de productes químics que contenen nitrogen, de processos químics del nitrogen
i de la fabricació de fertilitzants.

06 10 02* Residus que contenen substàncies perilloses.
06 10 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 11 Residus de la fabricació de pigments inorgànics i/o pacificants.
06 11 01 Residus càlcics de reacció procedents de la producció de diòxid de titani.
06 11 99 Residus no especificats en una altra categoria.

06 13 Residus de processos químics inorgànics no especificats en una altra categoria.
06 13 01* Productes fitosanitaris inorgànics, conservants de la fusta i d’altres biocides.
06 13 02* Carbó actiu usat (excepte el codi 06 07 02).
06 13 03 Negre de carboni.
06 13 04* Residus procedents de la transformació de l’amiant.
06 13 05* Sutge.
06 13 99 Residus no especificats en una altra categoria.

07 Residus de processos químics orgànics

07 01 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de productes químics orgànics
de base.

07 01 01* Líquids de neteja i licors mare aquosos.
07 01 03* Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats.
07 01 04* Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics.
07 01 07* Residus de reacció i de desti�ació halogenats.
07 01 08* Altres residus de reacció i de desti�ació.
07 01 09* Tortons de filtració i absorbents usats halogenats.
07 01 10* Altres tortons de filtració i absorbents usats.
07 01 11* Llots del tractament ”in situ” d’efluents que contenen substàncies perilloses.
07 01 12 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels especificats en el codi 07 01 11.
07 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

07 02 Residus de la FFDU de plàstics, cautxú sintètic i fibres artificials.
07 02 01* Líquids de neteja i licors mare aquosos.
07 02 03* Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats.
07 02 04* Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics.
07 02 07* Residus de reacció i de desti�ació halogenats.
07 02 08* Altres residus de reacció i de desti�ació.
07 02 09* Tortons de filtració i absorbents usats halogenats.
07 02 10* Altres tortons de filtració i absorbents usats.
07 02 11* Llots del tractament ”in situ” d’efluents que contenen substàncies perilloses.
07 02 12 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels especificats en el codi 07 02 11.
07 02 13 Residus de plàstic.
07 02 14* Residus procedents d’additius que contenen substàncies perilloses.
07 02 15 Residus procedents d’additius, diferents dels especificats en el codi 07 02 14.
07 02 16* Residus que contenen silicones perilloses.
07 02 17 Residus que contenen silicones diferents de les esmentades en el codi 07 02 16.
07 02 99 Residus no especificats en una altra categoria.

07 03 Residus de la FFDU de tints i pigments orgànics (excepte els del subcapítol 06 11).
07 03 01* Líquids de neteja i licors mare aquosos.
07 03 03* Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats.
07 03 04* Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics.
07 03 07* Residus de reacció i de desti�ació halogenats.
07 03 08* Altres residus de reacció i de desti�ació.
07 03 09* Tortons de filtració i absorbents usats halogenats.
07 03 10* Altres tortons de filtració i absorbents usats.
07 03 11* Llots del tractament ”in situ” d’efluents que contenen substàncies perilloses.
07 03 12 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels especificats en el codi 07 03 11.
07 03 99 Residus no especificats en una altra categoria.

07 04 Residus de la FFDU de productes fitosanitaris orgànics (excepte els dels codis 02 01 08 i 02 01 09),
de conservants de la fusta (excepte els del subcapítol 03 02) i d’altres biocides.

07 04 01* Líquids de neteja i licors mare aquosos.
07 04 03* Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats.
07 04 04* Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics.
07 04 07* Residus de reacció i de desti�ació halogenats.
07 04 08* Altres residus de reacció i de desti�ació.
07 04 09* Tortons de filtració i absorbents usats halogenats.
07 04 10* Altres tortons de filtració i absorbents usats.
07 04 11* Llots del tractament “in situ” d’efluents que contenen substàncies perilloses.
07 04 12 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels especificats en el codi 07 04 11.
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07 04 13* Residus sòlids que contenen substàncies perilloses.
07 04 99 Residus no especificats en una altra categoria.

07 05 Residus de la FFDU de productes farmacèutics.

07 05 01* Líquids de neteja i licors mare aquosos.
07 05 03* Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats.
07 05 04* Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics.
07 05 07* Residus de reacció i de desti�ació halogenats.
07 05 08* Altres residus de reacció i de desti�ació.
07 05 09* Tortons de filtració i absorbents usats halogenats.
07 05 10* Altres tortons de filtració i absorbents usats.
07 05 11* Llots del tractament «in situ» d’efluents que contenen substàncies perilloses.
07 05 12 Llots del tractament «in situ» d’efluents diferents dels especificats en el codi 07 05 11.
07 05 13* Residus sòlids que contenen substàncies perilloses.
07 05 14 Residus sòlids diferents dels especificats en el codi 07 05 13.
07 05 99 Residus no especificats en una altra categoria.

07 06 Residus de la FFDU de greixos, sabons, detergents, desinfectants i cosmètics.

07 06 01* Líquids de neteja i licors mare aquosos.
07 06 03* Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats.
07 06 04* Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics.
07 06 07* Residus de reacció i de desti�ació halogenats.
07 06 08* Altres residus de reacció i de desti�ació.
07 06 09* Tortons de filtració i absorbents usats halogenats.
07 06 10* Altres tortons de filtració i absorbents usats.
07 06 11* Llots del tractament «in situ» d’efluents que contenen substàncies perilloses.
07 06 12 Llots del tractament «in situ» d’efluents diferents dels especificats en el codi 07 06 11.
07 06 99 Residus no especificats en una altra categoria.

07 07 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes químics no especificats
en una altra categoria.

07 07 01* Líquids de neteja i licors mare aquosos.
07 07 03* Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats.
07 07 04* Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics.
07 07 07* Residus de reacció i de desti�ació halogenats.
07 07 08* Altres residus de reacció i de desti�ació.
07 07 09* Tortons de filtració i absorbents usats halogenats.
07 07 10* Altres tortons de filtració i absorbents usats.
07 07 11* Llots del tractament ”in situ” d’efluents que contenen substàncies perilloses.
07 07 12 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels especificats en el codi 07 07 11.
07 07 99 Residus no especificats en una altra categoria.

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de revestiments (pintures, vernissos
i esmalts vitris), adhesius, segelladors i tintes d’impressió

08 01 Residus de la FFDU i del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís.

08 01 11* Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.
08 01 12 Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 11.
08 01 13* Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.
08 01 14 Llots de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 08 0113.
08 01 15* Llots aquosos que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.
08 01 16 Llots aquosos que contenen pintura o vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 15.
08 01 17* Residus del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres

substàncies perilloses.
08 01 18 Residus del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 17.
08 01 19* Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies

perilloses.
08 01 20 Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís diferents dels especificats en el codi 08 01 19.
08 01 21* Residus de decapants o desenvernissadors.
08 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

08 02 Residus de la FFDU d’altres revestiments (inclosos materials ceràmics).

08 02 01 Residus de sorra de revestiment.
08 02 02 Llots aquosos que contenen materials ceràmics.
08 02 03 Suspensions aquoses que contenen materials ceràmics.
08 02 99 Residus no especificats en una altra categoria.

08 03 Residus de la FFDU de tintes d’impressió.

08 03 07 Llots aquosos que contenen tinta.
08 03 08 Residus líquids aquosos que contenen tinta.
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08 03 12* Residus de tintes que contenen substàncies perilloses.
08 03 13 Residus de tintes diferents dels especificats en el codi 08 03 12.
08 03 14* Llots de tinta que contenen substàncies perilloses.
08 03 15 Llots de tinta diferents dels especificats en el codi 08 03 14.
08 03 16* Residus de solucions corrosives.
08 03 17* Residus de tòner d’impressió que contenen substàncies perilloses.
08 03 18 Residus de tòner d’impressió diferents dels especificats en el codi 08 03 17.
08 03 19* Olis de dispersió.
08 03 99 Residus no especificats en una altra categoria.

08 04 Residus de la FFDU d’adhesius i segelladors (incloent-hi productes d’impermeabilització).

08 04 09* Residus d’adhesius i segelladors que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.
08 04 10 Residus d’adhesius i segelladors diferents dels especificats en el codi 08 04 09.
08 04 11* Llots d’adhesius i segelladors que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.
08 04 12 Llots d’adhesius i segelladors diferents dels especificats en el codi 08 04 11.
08 04 13* Llots aquosos que contenen adhesius o segelladors amb dissolvents orgànics o altres substàncies

perilloses.
08 04 14 Llots aquosos que contenen adhesius o segelladors diferents dels especificats en el codi 08 04 13.
08 04 15* Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segelladors amb dissolvents orgànics o altres subs-

tàncies perilloses.
08 04 16 Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segelladors, diferents dels especificats en el codi

08 04 15.
08 04 17* Oli de resina.
08 04 99 Residus no especificats en una altra categoria.

08 05 Residus no especificats en una altra part del capítol 08.

08 05 01* Isocianats residuals.

09 Residus de la indústria fotogràfica

09 01 Residus de la indústria fotogràfica.
09 01 01* Solucions de revelatge i solucions activadores a l’aigua.
09 01 02* Solucions de revelatge de plaques d’impressió a l’aigua.
09 01 03* Solucions de revelatge amb dissolvents.
09 01 04* Solucions de fixatge.
09 01 05* Solucions de blanqueig i solucions de blanqueig-fixatge.
09 01 06* Residus que contenen plata procedents del tractament ”in situ” de residus fotogràfics.
09 01 07 Pe�ícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata.
09 01 08 Pe�ícules i paper fotogràfic que no contenen plata ni compostos de plata.
09 01 10 Càmeres d’un sol ús sense piles ni acumuladors.
09 01 11* Càmeres d’un sol ús amb piles o acumuladors inclosos en els codis 16 06 01, 16 06 02 o

16 06 03.
09 01 12 Càmeres d’un sol ús amb piles o acumuladors diferents de les especificades en el codi 09 01 11.
09 01 13* Residus líquids aquosos, procedents de la recuperació ”in situ” de plata, diferents dels especificats

en el codi 09 01 06.
09 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 Residus de processos tèrmics

10 01 Residus de centrals elèctriques i altres plantes de combustió (excepte els del capítol 19).
10 01 01 Cendres de llar, escòries i pols de caldera (excepte la pols de caldera especificada en el codi

10 01 04).
10 01 02 Cendres volants de carbó.
10 01 03 Cendres volants de torba i de fusta (no tractada).
10 01 04* Cendres volants i pols de caldera d’hidrocarburs.
10 01 05 Residus càlcics de reacció, en forma sòlida, procedents de la dessulfuració de gasos de combustió.
10 01 07 Residus càlcics de reacció, en forma de llots, procedents de la dessulfuració de gasos de combustió.
10 01 09* Àcid sulfúric.
10 01 13* Cendres volants d’hidrocarburs emulsionats usats com a combustibles.
10 01 14* Cendres de llar, escòries i pols de caldera, procedents de la coincineració, que contenen substàncies

perilloses.
10 01 15 Cendres de llar, escòries i pols de caldera, procedents de la coincineració, diferents de les especificades

en el codi 10 01 14.
10 01 16* Cendres volants procedents de la coincineració que contenen substàncies perilloses.
10 01 17 Cendres volants procedents de la coincineració diferents de les especificades en el codi 10 01 16.
10 01 18* Residus, procedents de la depuració de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 01 19 Residus, procedents de la depuració de gasos, diferents dels especificats en els codis 10 01 05,

10 01 07 i 10 01 18.
10 01 20* Llots del tractament «in situ» d’efluents que contenen substàncies perilloses.
10 01 21 Llots del tractament «in situ» d’efluents diferents dels especificats en el codi 10 01 20.
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10 01 22* Llots aquosos, procedents de la neteja de calderes, que contenen substàncies perilloses.
10 01 23 Llots aquosos, procedents de la neteja de calderes, diferents dels especificats en el codi 10 01 22.
10 01 24 Sorres de llits fluïditzats.
10 01 25 Residus procedents de l’emmagatzemament i la preparació de combustible de centrals elèctriques

de carbó.
10 01 26 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració.
10 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 02 Residus de la indústria del ferro i de l’acer.
10 02 01 Residus del tractament d’escòries.
10 02 02 Escòries no tractades.
10 02 07* Residus sòlids, del tractament de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 02 08 Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 10 02 07.
10 02 10 Escates de laminació.
10 02 11* Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis.
10 02 12 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 10 02 11.
10 02 13* Llots i tortons de filtració, del tractament de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 02 14 Llots i tortons de filtració, del tractament de gasos, diferents dels especificats en el codi 10 02 13.
10 02 15 Altres llots i tortons de filtració.
10 02 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 03 Residus de la termometa�úrgia de l’alumini.

10 03 02 Fragments d’ànodes.
10 03 04* Escòries de la producció primària.
10 03 05 Residus d’alúmina.
10 03 08* Escòries salines de la producció secundària.
10 03 09* Granses negres de la producció secundària.
10 03 15* Escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l’aigua, gasos inflamables en quantitats perilloses.
10 03 16 Escumes diferents de les especificades en el codi 10 03 15.
10 03 17* Residus que contenen quitrà procedents de la fabricació d’ànodes.
10 03 18 Residus que contenen carboni procedents de la fabricació d’ànodes, diferents dels especificats en

el codi 10 03 17.
10 03 19* Partícules, procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses.
10 03 20 Partícules procedents dels efluents gasosos, diferents de les especificades en el codi 10 03 19.
10 03 21* Altres partícules i pols (inclosa la pols de mòlta) que contenen substàncies perilloses.
10 03 22 Altres partícules i pols (inclosa la pols de mòlta) diferents de les especificades en el codi 10 03 21.
10 03 23* Residus sòlids, del tractament de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 03 24 Residus sòlids, del tractament de gasos, diferents dels especificats en el codi 10 03 23.
10 03 25* Llots i tortons de filtració, del tractament de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 03 26 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos, diferents dels especificats en el codi 10 03 25.
10 03 27* Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis.
10 03 28 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració, diferents dels especificats en el codi 10 03 27.
10 03 29* Residus del tractament d’escòries salines i granses negres, que contenen substàncies perilloses.
10 03 30 Residus del tractament d’escòries salines i granses negres diferents dels especificats en el codi

10 03 29.
10 03 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 04 Residus de la termometa�úrgia del plom.

10 04 01* Escòries de la producció primària i secundària.
10 04 02* Granses i escumes de la producció primària i secundària.
10 04 03* Arseniat de calci.
10 04 04* Partícules procedents dels efluents gasosos.
10 04 05* Altres partícules i pols.
10 04 06* Residus sòlids del tractament de gasos.
10 04 07* Llots i tortons de filtració del tractament de gasos.
10 04 09* Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis.
10 04 10 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 10 04 09.
10 04 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 05 Residus de la termometa�úrgia del zenc.

10 05 01 Escòries de la producció primària i secundària.
10 05 03* Partícules procedents dels efluents gasosos.
10 05 04 Altres partícules i pols.
10 05 05* Residus sòlids del tractament de gasos.
10 05 06* Llots i tortons de filtració del tractament de gasos.
10 05 08* Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis.
10 05 09 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 10 05 08.
10 05 10* Granses i escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l’aigua, gasos inflamables en quantitats

perilloses.
10 05 11 Granses i escumes diferents de les especificades en el codi 10 05 10.
10 05 99 Residus no especificats en una altra categoria.
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10 06 Residus de la termometa�úrgia del coure.

10 06 01 Escòries de la producció primària i secundària.
10 06 02 Granses i escumes de la producció primària i secundària.
10 06 03* Partícules procedents dels efluents gasosos.
10 06 04 Altres partícules i pols.
10 06 06* Residus sòlids del tractament de gasos.
10 06 07* Llots i tortons de filtració del tractament de gasos.
10 06 09* Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis.
10 06 10 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 10 06 09.
10 06 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 07 Residus de la termometa�úrgia de la plata, or i platí.

10 07 01 Escòries de la producció primària i secundària.
10 07 02 Granses i escumes de la producció primària i secundària.
10 07 03 Residus sòlids del tractament de gasos.
10 07 04 Altres partícules i pols.
10 07 05 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos.
10 07 07* Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis.
10 07 08 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 10 07 07.
10 07 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 08 Residus de la termometa�úrgia d’altres metalls no ferris.

10 08 04 Partícules i pols.
10 08 08* Escòries salines de la producció primària i secundària.
10 08 09 Altres escòries.
10 08 10* Granses i escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l’aigua, gasos inflamables en quantitats

perilloses.
10 08 11 Granses i escumes diferents de les especificades en el codi 10 08 10.
10 08 12* Residus que contenen quitrà procedents de la fabricació d’ànodes.
10 08 13 Residus que contenen carboni procedents de la fabricació d’ànodes diferents dels especificats en

el codi 10 08 12.
10 08 14 Fragments d’ànodes.
10 08 15* Partícules, procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses.
10 08 16 Partícules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en el codi 10 08 15.
10 08 17* Llots i tortons de filtració del tractament de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 08 18 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos, diferents dels especificats en el codi 10 08 17.
10 08 19* Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis.
10 08 20 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 10 08 19.
10 08 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 09 Residus de la fosa de peces fèrries.

10 09 03 Escòries de forn.
10 09 05* Mascles i motlles de fosa sense colada que contenen substàncies perilloses.
10 09 06 Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 10 09 05.
10 09 07* Mascles i motlles de fosa amb colada que contenen substàncies perilloses.
10 09 08 Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 10 09 07.
10 09 09* Partícules procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses.
10 09 10 Partícules, procedents dels efluents gasosos, diferents de les especificades en el codi 10 09 09.
10 09 11* Altres partícules que contenen substàncies perilloses.
10 09 12 Altres partícules diferents de les especificades en el codi 10 09 11.
10 09 13* Lligants residuals que contenen substàncies perilloses.
10 09 14 Lligants residuals diferents dels especificats en el codi 10 09 13.
10 09 15* Residus d’agents indicadors de fissuració que contenen substàncies perilloses.
10 09 16 Residus d’agents indicadors de fissuració diferents dels especificats en el codi 10 09 15.
10 09 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 10 Residus de la fosa de peces no fèrries.

10 10 03 Escòries de forn.
10 10 05* Mascles i motlles de fosa sense colada que contenen substàncies perilloses.
10 10 06 Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 10 10 05.
10 10 07* Mascles i motlles de fosa amb colada que contenen substàncies perilloses.
10 10 08 Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 10 10 07.
10 10 09* Partícules, procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses.
10 10 10 Partícules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en el codi 10 10 09.
10 10 11* Altres partícules que contenen substàncies perilloses.
10 10 12 Altres partícules diferents de les especificades en el codi 10 10 11.
10 10 13* Lligants residuals que contenen substàncies perilloses.
10 10 14 Lligants residuals diferents dels especificats en el codi 10 10 13.
10 10 15* Residus d’agents indicadors de fissuració que contenen substàncies perilloses.
10 10 16 Residus d’agents indicadors de fissuració diferents dels especificats en el codi 10 10 15.
10 10 99 Residus no especificats en una altra categoria.
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10 11 Residus de la fabricació del vidre i els seus derivats.
10 11 03 Residus de materials de fibra de vidre.
10 11 05 Partícules i pols.
10 11 09* Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció, que contenen substàncies perilloses.
10 11 10 Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció diferents dels especificats en el

codi 10 11 09.
10 11 11* Residus de petites partícules de vidre i de pols de vidre que contenen metalls pesants (per exemple,

de tubs catòdics).
10 11 12 Residus de vidre diferents dels especificats en el codi 10 11 11.
10 11 13* Llots procedents del poliment i l’esmerilament del vidre, que contenen substàncies perilloses.
10 11 14 Llots procedents del poliment i l’esmerilament del vidre diferents dels especificats en el codi

10 11 13.
10 11 15* Residus sòlids del tractament de gasos de combustió, que contenen substàncies perilloses.
10 11 16 Residus sòlids del tractament de gasos de combustió diferents dels especificats en el codi 10 11 15.
10 11 17* Llots i tortons de filtració, del tractament de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 11 18 Llots i tortons de filtració, del tractament de gasos, diferents dels especificats en el codi 10 11 17.
10 11 19* Residus sòlids, del tractament «in situ» d’efluents, que contenen substàncies perilloses.
10 11 20 Residus sòlids, del tractament «in situ» d’efluents, diferents dels especificats en el codi 10 11 19.
10 11 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 12 Residus de la fabricació de productes ceràmics, maons, teules i materials de construcció.
10 12 01 Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció.
10 12 03 Partícules i pols.
10 12 05 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos.
10 12 06 Motlles rebutjats.
10 12 08 Residus de ceràmica, maons, teules i materials de construcció (després del procés de cocció).
10 12 09* Residus sòlids, del tractament de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 12 10 Residus sòlids, del tractament de gasos, diferents dels especificats en el codi 10 12 09.
10 12 11* Residus del vitrificació que contenen metalls pesants.
10 12 12 Residus del vitrificació diferents dels especificats en el codi 10 12 11.
10 12 13 Llots del tractament «in situ» d’efluents.
10 12 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 13 Residus de la fabricació de ciment, calç i guix i de productes derivats.
10 13 01 Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció.
10 13 04 Residus de calcinació i hidratació de la calç.
10 13 06 Partícules i pols (excepte els codis 10 13 12 i 10 13 13).
10 13 07 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos.
10 13 09* Residus de la fabricació de fibrociment que contenen amiant.
10 13 10 Residus de la fabricació de fibrociment diferents dels especificats en el codi 10 13 09.
10 13 11 Residus de materials compostos a partir de ciment diferents dels especificats en els codis 10 13

09 i 10 13 10.
10 13 12* Residus sòlids, del tractament de gasos, que contenen substàncies perilloses.
10 13 13 Residus sòlids, del tractament de gasos, diferents dels especificats en el codi 10 13 12.
10 13 14 Residus de formigó i llots de formigó.
10 13 99 Residus no especificats en una altra categoria.

10 14 Residus de crematoris.
10 14 01* Residus de la depuració de gasos que contenen mercuri.

11 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus
de la hidrometa�úrgia no fèrria

11 01 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials (per exemple,
processos de galvanització, processos de recobriment amb zenc, processos de decapatge, gravat,
fosfatació, desgreixament alcalí i anodització).

11 01 05* Àcids de decapatge.
11 01 06* Àcids no especificats en una altra categoria.
11 01 07* Bases de decapatge.
11 01 08* Llots de fosfatació.
11 01 09* Llots i tortons de filtració que contenen substàncies perilloses.
11 01 10 Llots i tortons de filtració diferents dels especificats en el codi 11 01 09.
11 01 11* Líquids aquosos d’esbandida que contenen substàncies perilloses.
11 01 12 Líquids aquosos d’esbandida diferents dels especificats en el codi 11 01 11.
11 01 13* Residus de desgreixament que contenen substàncies perilloses.
11 01 14 Residus de desgreixament diferents dels especificats en el codi 11 01 13.
11 01 15* Eluït i llots, procedents de sistemes de membranes o d’intercanvi iònic, que contenen substàncies

perilloses.
11 01 16* Resines intercanviadores de ions saturades o usades.
11 01 98* Altres residus que contenen substàncies perilloses.
11 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.
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11 02 Residus de processos hidrometa�úrgics no ferris.
11 02 02* Llots de la hidrometa�úrgia del zenc (incloses la jarosita i la goethita).
11 02 03 Residus de la producció d’ànodes per a processos d’electròlisi aquosa.
11 02 05* Residus de processos de la hidrometa�úrgia del coure que contenen substàncies perilloses.
11 02 06 Residus de processos de la hidrometa�úrgia del coure diferents dels especificats en el codi 11 02 05.
11 02 07* Altres residus que contenen substàncies perilloses.
11 02 99 Residus no especificats en una altra categoria.

11 03 Llots i sòlids de processos de tremp.
11 03 01* Residus que contenen cianur.
11 03 02* Altres residus.

11 05 Residus de processos de galvanització en calent.
11 05 01 Mates de galvanització.
11 05 02 Cendres de zenc.
11 05 03* Residus sòlids del tractament de gasos.
11 05 04* Fundents usats.
11 05 99 Residus no especificats en una altra categoria.

12 Residus de l’emmotllament i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics

12 01 Residus de l’emmotllament i el tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics.

12 01 01 Llimadures i encenalls de metalls ferris.
12 01 02 Pols i partícules de metalls ferris.
12 01 03 Llimadures i encenalls de metalls no ferris.
12 01 04 Pols i partícules de metalls no ferris.
12 01 05 Encenalls i rebaves de plàstic.
12 01 06* Olis minerals de mecanització que contenen halògens (excepte les emulsions o les dissolucions).
12 01 07* Olis minerals de mecanització sense halògens (excepte les emulsions o les dissolucions).
12 01 08* Emulsions i dissolucions de mecanització que contenen halògens.
12 01 09* Emulsions i dissolucions de mecanització sense halògens.
12 01 10* Olis sintètics de mecanització.
12 01 12* Ceres i greixos usats.
12 01 13 Residus de soldadura.
12 01 14* Llots de mecanització que contenen substàncies perilloses.
12 01 15 Llots de mecanització diferents dels especificats en el codi 12 01 14.
12 01 16* Residus de granallatge o sorrejament que contenen substàncies perilloses.
12 01 17 Residus de granallatge o sorrejament diferents dels especificats en el codi 12 01 16.
12 01 18* Llots metà�ics (llots d’esmerilament, rectificació i lapidatge) que contenen olis.
12 01 19* Olis de mecanització fàcilment biodegradables.
12 01 20* Moles i materials d’esmerilament usats que contenen substàncies perilloses.
12 01 21 Moles i materials d’esmerilament usats diferents dels especificats en el codi 12 01 20.
12 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

12 03 Residus dels processos de desgreixament amb aigua i vapor (excepte els del capítol 11).

12 03 01* Líquids aquosos de neteja.
12 03 02* Residus de desgreixament al vapor.

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

13 01 Residus d’olis hidràulics.

13 01 01* Olis hidràulics que contenen PCB (3).
13 01 04* Emulsions clorades.
13 01 05* Emulsions no clorades.
13 01 09* Olis hidràulics minerals clorats.
13 01 10* Olis hidràulics minerals no clorats.
13 01 11* Olis hidràulics sintètics.
13 01 12* Olis hidràulics fàcilment biodegradables.
13 01 13* Altres olis hidràulics.

13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants.

13 02 04* Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants.
13 02 05* Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants.
13 02 06* Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants.

(3) A l’efecte d’aquesta llista de residus, la definició de PCB és la que fa la Directiva 96/59/CE.



900 Dissabte 16 març 2002 Suplement núm. 6

13 02 07* Olis fàcilment biodegradables de motor, de transmissió mecànica i lubricants.
13 02 08* Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants.

13 03 Residus d’olis d’aïllament i transmissió de calor.
13 03 01* Olis d’aïllament i transmissió de calor que contenen PCB.
13 03 06* Olis minerals clorats d’aïllament i transmissió de calor diferents dels especificats en el codi 13 03 01.
13 03 07* Olis minerals no clorats d’aïllament i transmissió de calor.
13 03 08* Olis sintètics d’aïllament i transmissió de calor.
13 03 09* Olis fàcilment biodegradables d’aïllament i transmissió de calor.
13 03 10* Altres olis d’aïllament i transmissió de calor.

13 04 Olis de sentines.
13 04 01* Olis de sentines procedents de la navegació en aigües continentals.
13 04 02* Olis de sentines recollits en molls.
13 04 03* Olis de sentines procedents d’altres tipus de navegació.

13 05 Restes de separadors d’aigua/substàncies olioses.
13 05 01* Sòlids procedents de desarenadors i de separadors d’aigua/substàncies olioses.
13 05 02* Llots de separadors d’aigua/substàncies olioses.
13 05 03* Llots d’interceptors.
13 05 06* Olis procedents de separadors d’aigua/substàncies olioses.
13 05 07* Aigua oliosa procedent de separadors d’aigua/substàncies olioses.
13 05 08* Mescla de residus procedents de desarenadors i de separadors d’aigua/substàncies olioses.

13 07 Residus de combustibles líquids.
13 07 01* Fuel i gasoil.
13 07 02* Gasolina.
13 07 03* Altres combustibles (incloses les mescles).

13 08 Residus d’olis no especificats en una altra categoria.
13 08 01* Llots o emulsions de dessalatge.
13 08 02* Altres emulsions.
13 08 99* Residus no especificats en una altra categoria.

14 Residus de dissolvents, refrigerants i prope�ents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)

14 06 Residus de dissolvents, refrigerants i prope�ents d’escuma i aerosols orgànics.
14 06 01* Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC.
14 06 02* Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats.
14 06 03* Altres dissolvents i mescles de dissolvents.
14 06 04* Llots o residus sòlids que contenen dissolvents halogenats.
14 06 05* Llots o residus sòlids que contenen altres dissolvents.

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats
en una altra categoria

15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal).
15 01 01 Envasos de paper i cartró.
15 01 02 Envasos de plàstic.
15 01 03 Envasos de fusta.
15 01 04 Envasos metà�ics.
15 01 05 Envasos compostos.
15 01 06 Envasos barrejats.
15 01 07 Envasos de vidre.
15 01 09 Envasos tèxtils.
15 01 10* Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes substàncies.
15 01 11* Envasos metà�ics, inclosos els recipients de pressió buits que contenen una matriu porosa sòlida

perillosa (per exemple, amiant).

15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora.
15 02 02* Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en una altra categoria), draps

de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses.
15 02 03. Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en

el codi 15 02 02.

16 Residus no especificats en un altre capítol de la llista

16 01 Vehicles de diferents mitjans de transport (incloses les màquines no de carretera) al final de la seva
vida útil i residus del desballestament de vehicles al final de la seva vida útil i del manteniment
de vehicles (excepte els dels capítols 13 i 14 i els subcapítols 16 06 i 16 08).

16 01 03 Pneumàtics fora d’ús.
16 01 04* Vehicles al final de la seva vida útil.
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16 01 06. Vehicles al final de la seva vida útil que no continguin líquids ni altres components perillosos.
16 01 07* Filtres d’oli.
16 01 08* Components que contenen mercuri.
16 01 09* Components que contenen PCB.
16 01 10* Components explosius (per exemple, coixins de seguretat).
16 01 11* Sabates de fre que contenen amiant.
16 01 12 Sabates de fre diferents de les especificades en el codi 16 01 11.
16 01 13* Líquids de frens.
16 01 14* Anticongelants que contenen substàncies perilloses.
16 01 15 Anticongelants diferents dels especificats en el codi 16 01 14.
16 01 16 Dipòsits per a gasos liquats.
16 01 17 Metalls ferris.
16 01 18 Metalls no ferris.
16 01 19 Plàstic.
16 01 20 Vidre.
16 01 21* Components perillosos diferents dels especificats en els codis 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13

i 16 01 14.
16 01 22 Components no especificats en una altra categoria.
16 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

16 02 Residus d’equips elèctrics i electrònics.

16 02 09* Transformadors i condensadors que contenen PCB.
16 02 10* Equips rebutjats que contenen PCB, o n’estan contaminats, diferents dels especificats en el codi 16

02 09.
16 02 11* Equips rebutjats que contenen clorofluorocarbonis, HCFC, HFC.
16 02 12* Equips rebutjats que contenen amiant lliure.
16 02 13* Equips rebutjats que contenen components perillosos (4), diferents dels especificats en els codis 16

02 09 a 16 02 12.
16 02 14 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 16 02 09 a 16 02 13.
16 02 15* Components perillosos retirats d’equips rebutjats.
16 02 16 Components retirats d’equips rebutjats, diferents dels especificats en el codi 16 02 15.

16 03 Lots de productes fora d’especificació i productes no usats.

16 03 03* Residus inorgànics que contenen substàncies perilloses.
16 03 04 Residus inorgànics diferents dels especificats en el codi 16 03 03.
16 03 05* Residus orgànics que contenen substàncies perilloses.
16 03 06 Residus orgànics diferents dels especificats en el codi 16 03 05.

16 04 Residus d’explosius.

16 04 01* Residus de municions.
16 04 02* Residus de focs artificials.
16 04 03* Altres residus explosius.

16 05 Gasos en recipients de pressió i productes químics rebutjats.

16 05 04* Gasos en recipients de pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses.
16 05 05 Gasos en recipients de pressió diferents dels especificats en el codi 16 05 04.
16 05 06* Productes químics de laboratori que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aquestes

substàncies, incloses les mescles de productes químics de laboratori.
16 05 07* Productes químics inorgànics rebutjats que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen

aquestes substàncies.
16 05 08* Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aques-

tes substàncies.
16 05 09 Productes químics rebutjats diferents dels especificats en els codis 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08.

16 06 Piles i acumuladors.

16 06 01* Bateries de plom.
16 06 02* Acumuladors de Ni-Cd.
16 06 03* Piles que contenen mercuri.
16 06 04 Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03).
16 06 05 Altres piles i acumuladors.
16 06 06* Electròlit de piles i acumuladors recollits selectivament.

16 07 Residus de la neteja de cisternes de transport i emmagatzemament i de la neteja de dipòsits (excepte
els dels capítols 05 i 13).

16 07 08* Residus que contenen hidrocarburs.
16 07 09* Residus que contenen altres substàncies perilloses.
16 07 99 Residus no especificats en una altra categoria.

(4) Els components perillosos d’equips elèctrics i electrònics poden incloure les piles i els acumuladors classificats com a perillosos en el subcapítol
16 06, i també interruptors de mercuri, vidre procedent de tubs catòdics i altres vidres activats.
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16 08 Catalitzadors usats.
16 08 01 Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni, rodi, pa�adi, iridi o platí (excepte els del codi

16 08 07).
16 08 02* Catalitzadors usats que contenen metalls de transició (5) perillosos o compostos de metalls de transició

perillosos.
16 08 03 Catalitzadors usats que contenen metalls de transició o compostos de metalls de transició no especificats

en una altra categoria.
16 08 04 Catalitzadors usats procedents del craqueig catalític en llit fluid (excepte els del codi 16 08 07).
16 08 05* Catalitzadors usats que contenen àcid fosfòric.
16 08 06* Líquids usats com a catalitzadors.
16 08 07* Catalitzadors usats contaminats amb substàncies perilloses.
16 09 Substàncies oxidants.
16 09 01* Permanganats, per exemple, permanganat potàssic.
16 09 02* Cromats, per exemple, cromat potàssic, dicromat sòdic o potàssic.
16 09 03* Peròxids, per exemple, peròxid d’hidrogen.
16 09 04* Substàncies oxidants no especificades en una altra categoria.
16 10 Residus líquids aquosos destinats a plantes de tractament externes.
16 10 01* Residus líquids aquosos que contenen substàncies perilloses.
16 10 02 Residus líquids aquosos diferents dels especificats en el codi 16 10 01.
16 10 03* Concentrats aquosos que contenen substàncies perilloses.
16 10 04 Concentrats aquosos diferents dels especificats en el codi 16 10 03.
16 11 Residus de revestiments de forns i de refractaris.
16 11 01* Revestiments i refractaris a partir de carboni, procedents de processos meta�úrgics, que contenen

substàncies perilloses.
16 11 02 Revestiments i refractaris a partir de carboni, procedents de processos meta�úrgics, diferents dels

especificats en el codi 16 11 01.
16 11 03* Altres revestiments i refractaris, procedents de processos meta�úrgics, que contenen substàncies

perilloses.
16 11 04 Altres revestiments i refractaris procedents de processos meta�úrgics, diferents dels especificats en

el codi 16 11 03.
16 11 05* Revestiments i refractaris, procedents de processos no meta�úrgics, que contenen substàncies

perilloses.
16 11 06 Revestiments i refractaris procedents de processos no meta�úrgics, diferents dels especificats en

el codi 16 11 05.

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades)
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics.
17 01 01 Formigó.
17 01 02 Maons.
17 01 03 Teules i materials ceràmics.
17 01 06* Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics, que contenen subs-

tàncies perilloses.
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi

17 01 06.
17 02 Fusta, vidre i plàstic.
17 02 01 Fusta.
17 02 02 Vidre.
17 02 03 Plàstic.
17 02 04* Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes substàncies.
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats.
17 03 01* Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla.
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01.
17 03 03* Quitrà d’hulla i productes enquitranats.
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges).
17 04 01 Coure, bronze, llautó.
17 04 02 Alumini.
17 04 03 Plom.
17 04 04 Zenc.
17 04 05 Ferro i acer.
17 04 06 Estany.
17 04 07 Metalls barrejats.
17 04 09* Residus metà�ics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses.
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.
17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant.
17 06 01* Materials d’aïllament que contenen amiant.
17 06 03* Altres materials d’aïllament que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aquestes

substàncies.

(5) Per a l’àmbit d’aquest codi, són metalls de transició: escandi, vanadi, manganès, cobalt, coure itri, niobi, hafni, tungstè, titani, crom, ferro, níquel,
zenc, zirconi, molibdè i tàntal. Aquests metalls o els seus compostos són perillosos si estan classificats com a substàncies perilloses. La classificació de
substàncies perilloses determina quins d’aquests metalls de transició o quins compostos d’aquests metalls de transició són perillosos.
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17 06 04 Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.
17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant (6).

17 08 Materials de construcció a partir de guix.
17 08 01* Materials de construcció a partir de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 01.

17 09 Altres residus de construcció i demolició.
17 09 01* Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02* Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segelladors que contenen PCB,

revestiments de terra a partir de resines que contenen PCB, envidriaments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).

17 09 03* Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen substàncies
perilloses.

17 09 04 Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03.

18 Residus de serveis mèdics o veterinaris o d’investigació associada (llevat dels residus de cuina i de restaurant
no procedents directament de la prestació de cures sanitàries)

18 01 Residus de maternitats, del diagnòstic, el tractament o la prevenció de malalties humanes.
18 01 01 Objectes tallants i punxants (excepte els del codi 18 01 03).
18 01 02 Restes anatòmiques i òrgans, inclosos bosses i bancs de sang (excepte els del codi 18 01 03).
18 01 03* Residus la recollida i l’eliminació dels quals és objecte de requisits especials per prevenir infeccions.
18 01 04 Residus la recollida i l’eliminació dels quals no és objecte de requisits especials per prevenir infeccions

(per exemple, embenats, buidats de guix, roba blanca, roba d’un sol ús, bolquers).
18 01 06* Productes químics que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aquestes substàncies.
18 01 07 Productes químics diferents dels especificats en el codi 18 01 06.
18 01 08* Medicaments citotòxics i citostàtics.
18 01 09 Medicaments diferents dels especificats en el codi 18 01 08.
18 01 10* Residus d’amalgames procedents de cures dentals.

18 02 Residus de la investigació, el diagnòstic, el tractament o la prevenció de malalties d’animals.
18 02 01 Objectes tallants i punxants (excepte els del codi 18 02 02).
18 02 02* Residus la recollida i l’eliminació dels quals és objecte de requisits especials per prevenir infeccions.
18 02 03 Residus la recollida i l’eliminació dels quals no és objecte de requisits especials per prevenir infeccions.
18 02 05* Productes químics que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aquestes substàncies.
18 02 06 Productes químics diferents dels especificats en el codi 18 02 05.
18 02 07* Medicaments citotòxics i citostàtics.
18 02 08 Medicaments diferents dels especificats en el codi 18 02 07.

19 Residus de les insta�acions per al tractament de residus, de les plantes externes de tractament d’aigües
residuals i de la preparació d’aigua per al consum humà i d’aigua per a ús industrial

19 01 Residus de la incineració o piròlisi de residus.
19 01 02 Materials ferris separats de la cendra de fons de forn.
19 01 05* Torta de filtració del tractament de gasos.
19 01 06* Residus líquids aquosos del tractament de gasos i altres residus líquids aquosos.
19 01 07* Residus sòlids del tractament de gasos.
19 01 10* Carbó actiu usat procedent del tractament de gasos.
19 01 11* Cendres de fons de forn i escòries que contenen substàncies perilloses.
19 01 12 Cendres de fons de forn i escòries diferents de les especificades en el codi 19 01 11.
19 01 13* Cendres volants que contenen substàncies perilloses.
19 01 14 Cendres volants diferents de les especificades en el codi 19 01 13.
19 01 15* Pols de caldera que conté substàncies perilloses.
19 01 16 Pols de caldera diferent de l’especificada en el codi 19 01 15.
19 01 17* Residus de piròlisi que contenen substàncies perilloses.
19 01 18 Residus de piròlisi diferents dels especificats en el codi 19 01 17.
19 01 19 Sorres de llits fluïditzats.
19 01 99 Residus no especificats en una altra categoria.

19 02 Residus de tractaments fisicoquímics de residus (inclosos la descromatació, la descianuració i la
neutralització).

19 02 03 Residus mesclats prèviament, compostos exclusivament per residus no perillosos.
19 02 04* Residus barrejats prèviament, compostos per almenys un residu perillós.

(6) La consideració d’aquests residus com a perillosos, a efectes exclusivament de la seva eliminació mitjançant un dipòsit en un abocador, no entra
en vigor fins que s’aprovi la normativa comunitària en què s’estableixin les mesures apropiades per a l’eliminació dels residus de materials de la construcció
que continguin amiant. Mentrestant, els residus de construcció no triturats que continguin amiant es poden eliminar en abocadors de residus no perillosos,
d’acord amb el que estableix l’article 6.3.c) del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant un dipòsit
en un abocador.
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19 02 05* Llots de tractaments fisicoquímics que contenen substàncies perilloses.
19 02 06 Llots de tractaments fisicoquímics diferents dels especificats en el codi 19 02 05.
19 02 07* Olis i concentrats procedents del procés de separació.
19 02 08* Residus combustibles líquids que contenen substàncies perilloses.
19 02 09* Residus combustibles sòlids que contenen substàncies perilloses.
19 02 10 Residus combustibles diferents dels especificats en els codis 19 02 08 i 19 02 09.
19 02 11* Altres residus que contenen substàncies perilloses.
19 02 99 Residus no especificats en una altra categoria.

19 03 Residus estabilitzats/solidificats (7).

19 03 04* Residus perillosos parcialment estabilitzats (8).
19 03 05 Residus estabilitzats diferents dels especificats en el codi 19 03 04.
19 03 06* Residus perillosos solidificats.
19 03 07 Residus solidificats diferents dels especificats en el codi 19 03 06.
19 04 Residus vitrificats i residus de la vitrificació.
19 04 01 Residus vitrificats.
19 04 02* Cendres volants i altres residus del tractament de gasos.
19 04 03* Fase sòlida no vitrificada.
19 04 04 Residus líquids aquosos del tremp de residus vitrificats.

19 05 Residus del tractament aeròbic de residus sòlids.

19 05 01 Fracció no compostada de residus municipals i assimilats.
19 05 02 Fracció no compostada de residus de procedència animal o vegetal.
19 05 03 Compost fora d’especificació.
19 05 99 Residus no especificats en una altra categoria.

19 06 Residus del tractament anaeròbic de residus.

19 06 03 Licors del tractament anaeròbic de residus municipals.
19 06 04 Llots de digestió del tractament anaeròbic de residus municipals.
19 06 05 Licors del tractament anaeròbic de residus animals i vegetals.
19 06 06 Llots de digestió del tractament anaeròbic de residus animals i vegetals.
19 06 99 Residus no especificats en una altra categoria.
19 07 Lixiviats d’abocador.
19 07 02* Lixiviats d’abocador que contenen substàncies perilloses.
19 07 03 Lixiviats d’abocador diferents dels especificats en el codi 19 07 02.

19 08 Residus de plantes de tractament d’aigües residuals no especificats en una altra categoria.

19 08 01 Residus de cribatge.
19 08 02 Residus de desarenatge.
19 08 05 Llots del tractament d’aigües residuals urbanes.
19 08 06* Resines intercanviadores de ions saturades o usades.
19 08 07* Solucions i llots de la regeneració d’intercanviadors de ions.
19 08 08* Residus procedents de sistemes de membranes que contenen metalls pesants.
19 08 09 Mescles de greixos i olis procedents de la separació d’aigua/substàncies olioses, que només contenen

olis i greixos comestibles.
19 08 10* Mescles de greixos i olis procedents de la separació d’aigua/substàncies olioses diferents de les

especificades en el codi 19 08 09.
19 08 11* Llots procedents del tractament biològic d’aigües residuals industrials, que contenen substàncies

perilloses.
19 08 12 Llots procedents del tractament biològic d’aigües residuals industrials, diferents dels especificats en

el codi 19 08 11.
19 08 13* Llots procedents d’altres tractaments d’aigües residuals industrials, que contenen substàncies perilloses.
19 08 14 Llots procedents d’altres tractaments d’aigües residuals industrials diferents dels especificats en el

codi 19 08 13.
19 08 99 Residus no especificats en una altra categoria.

19 09 Residus de la preparació d’aigua per al consum humà o aigua per a ús industrial.

19 09 01 Residus sòlids de la filtració primària i cribatge.
19 09 02 Llots de la clarificació de l’aigua.
19 09 03 Llots de descarbonatació.
19 09 04 Carbó actiu usat.
19 09 05 Resines intercanviadores de ions saturades o usades.
19 09 06 Solucions i llots de la regeneració d’intercanviadors de ions.
19 09 99 Residus no especificats en una altra categoria.

(7) Els processos d’estabilització canvien la perillositat dels constituents del residu i el transformen de perillós en no perillós. Els processos de solidificació
només canvien l’estat físic del residu (per exemple, de líquid a sòlid) mitjançant additius sense variar les seves propietats químiques.

(8) Es considera parcialment estabilitzat un residu quan, després del procés d’estabilització, els seus constituents perillosos que no s’han transformat
completament en constituents no perillosos es poden propagar en el medi ambient a curt, mitjà o llarg termini.
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19 10 Residus procedents de la fragmentació de residus que contenen metall.

19 10 01 Residus de ferro i acer.
19 10 02 Residus no ferris.
19 10 03* Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light) i pols que contenen substàncies perilloses.
19 10 04 Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light) i pols diferents de les especificades en el codi

19 10 03.
19 10 05* Altres fraccions que contenen substàncies perilloses.
19 10 06 Altres fraccions diferents de les especificades en el codi 19 10 05.

19 11 Residus de la regeneració d’olis.

19 11 01* Argiles de filtració usades.
19 11 02* Quitrans àcids.
19 11 03* Residus de líquids aquosos.
19 11 04* Residus de la neteja de combustibles amb bases.
19 11 05* Llots del tractament ”in situ” d’efluents que contenen substàncies perilloses.
19 11 06 Llots del tractament ”in situ” d’efluents diferents dels especificats en el codi 19 11 05.
19 11 07* Residus de la depuració d’efluents gasosos.
19 11 99 Residus no especificats en una altra categoria.

19 12 Residus del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació, trituració, compactació, gra-
nulació) no especificats en una altra categoria.

19 12 01 Paper i cartró.
19 12 02 Metalls ferris.
19 12 03 Metalls no ferris.
19 12 04 Plàstic i cautxú.
19 12 05 Vidre.
19 12 06* Fusta que conté substàncies perilloses.
19 12 07 Fusta diferent de l’especificada en el codi 19 12 06.
19 12 08 Teixits.
19 12 09 Minerals (per exemple, sorra, pedres).
19 12 10 Residus combustibles (combustible derivat de residus).
19 12 11* Altres residus (incloses mescles de materials), procedents del tractament mecànic de residus, que

contenen substàncies perilloses.
19 12 12 Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic de residus diferents

dels especificats en el codi 19 12 11.

19 13 Residus de la recuperació de sòls i d’aigües subterrànies.

19 13 01* Residus sòlids, de la recuperació de sòls, que contenen substàncies perilloses.
19 13 02 Residus sòlids, de la recuperació de sòls, diferents dels especificats en el codi 19 13 01.
19 13 03* Llots de la recuperació de sòls, que contenen substàncies perilloses.
19 13 04 Llots de la recuperació de sòls, diferents dels especificats en el codi 19 13 03.
19 13 05* Llots de la recuperació d’aigües subterrànies, que contenen substàncies perilloses.
19 13 06 Llots de la recuperació d’aigües subterrànies, diferents dels especificats en el codi 19 13 05.
19 13 07* Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos, procedents de la recuperació d’aigües subterrànies,

que contenen substàncies perilloses.
19 13 08 Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos, procedents de la recuperació d’aigües subterrànies,

diferents dels especificats en el codi 19 13 07.

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries
i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament

20 01 Fraccions recollides selectivament (excepte les especificades en el subcapítol 15 01).
20 01 01 Paper i cartró.
20 01 02 Vidre.
20 01 08 Residus biodegradables de cuines i restaurants.
20 01 10 Roba.
20 01 11 Teixits.
20 01 13* Dissolvents.
20 01 14* Àcids.
20 01 15* Àlcalis.
20 01 17* Productes fotoquímics.
20 01 19* Pesticides.
20 01 21* Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri.
20 01 23* Equips rebutjats que contenen clorofluorocarbonis.
20 01 25 Olis i greixos comestibles.
20 01 26* Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 20 01 25.
20 01 27* Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses.
20 01 28 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 20 01 27.
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20 01 29* Detergents que contenen substàncies perilloses.
20 01 30 Detergents diferents dels especificats en el codi 20 01 29.
20 01 31* Medicaments citotòxics i citostàtics.
20 01 32 Medicaments diferents dels especificats en el codi 20 01 31.
20 01 33* Bateries i acumuladors especificats als codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries i acumuladors

sense classificar que contenen aquelles bateries.
20 01 34 Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 20 0133.
20 01 35* Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 20 01 21 i 20 01

23, que contenen components perillosos (9).
20 01 36 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01 21, 20 01 23

i 20 01 35.
20 01 37* Fusta que conté substàncies perilloses.
20 01 38 Fusta diferent de l’especificada en el codi 20 01 37.
20 01 39 Plàstics.
20 01 40 Metalls.
20 01 41 Residus de l’escurada de xemeneies.
20 01 99 Altres fraccions no especificades en una altra categoria.

20 03 Altres residus municipals.

20 03 01 Mescles de residus municipals.
20 03 02 Residus de mercats.
20 03 03 Residus de la neteja viària.
20 03 04 Llots de fosses sèptiques.
20 03 06 Residus de la neteja de clavegueres.
20 03 07 Residus voluminosos.
20 03 99 Residus municipals no especificats en una altra categoria.

(9) Els components perillosos d’equips elèctrics i electrònics poden incloure les piles i els acumuladors classificats com a perillosos en el subcapítol
16 06, i també interruptors de mercuri, vidre procedent de tubs catòdics i altres vidres activats.

MINISTERI
DE SANITAT I CONSUM

3366 REIAL DECRET 142/2002, d’1 de febrer, pel
qual s’aprova la llista positiva d’additius dife-
rents de colorants i edulcorants per ser usats
en l’elaboració de productes alimentaris, així
com les condicions d’utilització. («BOE» 44,
de 20-2-2002.)

La Directiva 89/107/CE, del Consell, de 21 de desem-
bre de 1988, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels estats membres sobre additius alimentaris autorit-
zats en els productes alimentaris destinats al consum
humà, va ser incorporada a l’ordenament jurídic intern
pel Reial decret 1111/1991, de 12 de juliol, pel qual
es modifica la Reglamentació tecnicosanitària d’additius
alimentaris, aprovada pel Reial decret 3177/1983, de
16 de novembre, i modificada pel Reial decret
1339/1988, de 28 d’octubre.

La Directiva 89/107/CE incloïa diferents categories
d’additius, entre aquestes, les d’altres additius diferents
de colorants i edulcorants, el desenvolupament dels
quals es preveia que fos realitzat en un futur mitjançant
directives específiques.

Aquesta previsió es va dur a terme, en una primera
etapa, a través de l’aprovació de la Directiva 95/2/CE,

del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de febrer,
relativa als additius diferents de colorants i edulcorants
utilitzats en els productes alimentaris, incorporada al nos-
tre ordenament mitjançant el Reial decret 145/1997,
de 31 de gener, pel qual s’aprova la llista positiva d’ad-
ditius diferents de colorants i edulcorants per ser usats
en l’elaboració de productes alimentaris, així com les
condicions d’utilització.

L’experiència adquirida en l’aplicació de la Directiva
95/2/CE, així com l’evolució científica i tècnica en l’àm-
bit dels additius, va donar lloc a successives modifica-
cions regulades a la Directiva 96/85/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 19 de desembre, i la Directiva
98/72/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15
d’octubre, incorporades al nostre ordenament jurídic mit-
jançant el Reial decret 494/1998, de 27 de març, i
el Reial decret 994/2000, de 2 de juny, respectivament,
modificacions ambdues del Reial decret 145/1997, de
31 de gener.

Posteriorment, la publicació de la Directiva 2001/5/CE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer,
modifica per tercera vegada la Directiva 95/2/CE, a fi
d’autoritzar l’ús d’alguns additius que han estat recentment
avaluats pel Comitè Científic de l’Alimentació Humana,
incorporar l’ús en l’àmbit comunitari de determinats addi-
tius que ja havien estat autoritzats provisionalment en
alguns estats i permetre noves aplicacions d’altres que
ja estaven autoritzats.

Com a conseqüència, s’ha dut a terme la refosa en
un únic text del Reial decret 145/1997, de 31 de gener,


