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Govern

Disposicions
de caràcter general
Decret
relatiu a la declaració del
sector de l’hoteleria com a
productor singular de
residus d’envasos, de
vidre, de cartró i d’olis
vegetals usats
Exposició de motius
L’article 16 de la Llei 25/2004, del 14
de desembre, de residus recull l’obligació dels productors singulars de residus
de vidre, cartró, envasos, pneumàtics i
altres residus reciclables, específics o perillosos, de dipositar-los als contenidors
previstos a aquest efecte, o de lliurar-los
a la recollida selectiva mitjançant altres
procediments establerts pel Govern o el
comú concernit, sense perjudici dels sistemes de reutilització que puguin establir.
En aquest sentit, atès que els residus
generats en el sector de l’hoteleria representen un volum considerable de la totalitat de residus d’envasos, vidre i olis
vegetals usats generats i tenint en compte que la seva gestió ha d’anar encaminada a promoure’n la reutilització, el
reciclatge o la valorització per tal de reduir l’eliminació d’aquest tipus de residus, resulta prioritari identificar les
activitats del sector de l’hoteleria generadores d’aquests residus i definir el sistema de recollida que cal aplicar.
A aquest efecte, acomplint la Llei
25/2004, del 14 de desembre, el Decret,
d’acord amb la Comissió de Coordinació
i Desenvolupament del Pla nacional de
residus, incorpora la llista d’activitats
que corresponen als productors singulars de residus del sector de l’hoteleria i
els processos de recollida selectiva
d’obligat compliment per a aquesta categoria de productors.
A proposta del Ministeri d’Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, i en virtut de l’acord de Govern, en

la sessió del 9 d’abril del 2008 s’aprova
aquest decret amb el contingut següent:
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquest Decret té per objecte regular
les condicions de gestió dels residus
d’envasos, de vidre, de cartró i d’olis vegetals usats produïts pel sector de l’hoteleria com a conseqüència de la seva
activitat, per tal de prevenir i reduir l’impacte que genera sobre el medi natural i
urbà la gestió inadequada d’aquests residus, i promoure’n el reciclatge.
2. Els objectius concrets que s’han assolir són:
a) Fomentar la separació en origen i el
reciclatge
b) Facilitar la gestió dels residus als
productors i posseïdors
c) Millorar la neteja i la imatge pública
3. Als efectes d’aquest Decret, es declaren productors singulars de residus
les persones físiques o jurídiques que
exerceixin la titularitat de les activitats
que es relacionen a l’annex I.
4. El servei de recollida selectiva de vidre, residus d’envasos, de cartró i olis vegetals usats en el sector de l’hoteleria
s’aplica sense perjudici dels sistemes de
reutilització que es puguin establir.
Article 2
Definicions
Als efectes d’aquest Decret s’entén
per:
a) Productor singular de residus: qualsevol persona física o jurídica que, per
la seva activitat o com a conseqüència
de la seva activitat, genera o posseeix
residus de manera significativa quantitativament o qualitativament.
b) Recollida selectiva: sistema de recollida diferenciada que facilita l’aprofitament posterior dels materials
valoritzables que contenen els residus.
c) Envàs: qualsevol producte fabricat
amb qualsevol material de qualsevol
naturalesa que s’utilitzi per contenir,
protegir, manipular, distribuir o presentar mercaderies, des de matèries
primeres fins a productes acabats i des
del fabricant fins a l’usuari o consumi-

dor. Es consideren també envasos tots
els articles o materials rebutjables utilitzats per a aquesta finalitat. Els envasos inclouen els primaris o de
venda, els secundaris o col·lectius i els
terciaris o de transport, d’acord amb la
Llei 25/2004, de residus.
Article 3
Fracció objecte de recollida selectiva
La fracció objecte de recollida selectiva està formada pel vidre, els envasos
d’acer i alumini, plàstic, brics i films, el
cartró i els olis vegetals usats.
Article 4
Obligacions dels productors singulars
1. Els productors singulars de residus
estan obligats a lliurar-los a la recollida
selectiva d’acord amb el que preveu
aquest Decret.
2. Així mateix, han de disposar d’un
espai de dimensions suficients per a
l’emmagatzematge dels residus que produeixen i dels contenidors corresponents. Aquest espai ha de ser ventilat i
s’ha de mantenir en condicions d’higiene
i netedat adequades.
3. També han de tenir en la seva possessió els contenidors de volum suficient
per emmagatzemar tots els residus fins al
dia de la recollida i segons els criteris i
colors autoritzats pel Govern o pel comú
concernit, segons correspongui. Els contenidors han d’estar tancats quan es
treuen al carrer per a la recollida.
4. Els productors singulars han de plegar el cartró abans de lliurar-lo a la
recollida selectiva.
Article 5
Lliurament dels residus
1. Els residus de vidre es disposen al
contenidor verd; els residus d’envasos, al
contenidor groc; el cartró plegat als contenidors blaus o a l’exterior si així ho preveu el sistema de recollida i els olis
vegetals usats, als contenidors autoritzats
pel Govern.
2. Els productors singulars de residus
estan obligats a respectar els horaris i el
sistema de lliurament establerts en el servei.
3. En els dies i els horaris establerts per
a la recollida, els residus s’han de treure i
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deixar-los davant de l’establiment, arran
de vorera, tan a prop com sigui possible
de la calçada, i sempre salvaguardant
l’accessibilitat dels vianants.
4. Els residus s’han de lliurar lliures
d’impropis, i quan sigui possible plegats,
dins dels contenidors, en condicions que
no produeixin abocaments mentre dura
l’operació. Si per incompliment d’aquest
deure es vessen els residus a la via pública, el productor singular de residus n’és
el responsable.
5. Els productors singulars de residus
han de tenir cura de la higiene i la funcionalitat dels contenidors de forma periòdica, i són responsables del seu mal
ús.

Article 8
Inspecció
1. Quan exerceixin les funcions d’inspecció, amb acreditació prèvia de la
identitat, s’ha de permetre l’entrada dels
inspectors, en qualsevol moment, al domicili social, als establiments, a les instal·lacions, als locals i a les oficines de
tota persona o entitat pública o privada
que sigui productora singular.
2. La persona o l’entitat privada inspeccionada està obligada a donar als inspectors la màxima facilitat per al
desenvolupament de la seva tasca.
Article 9
Infraccions i sancions

6. Els serveis de recollida poden rebutjar la recollida dels residus que no hagin estat convenientment presentats i
lliurats, d’acord amb el que s’estipula en
aquest article.

En cas d’incompliment de les disposicions d’aquest Decret, les sancions que
s’han d’aplicar i les responsabilitats dels
infractors són les que preveu el capítol
sisè de la Llei de residus 25/2004, del 14
de desembre.

Article 7
Freqüència i horaris

Disposició final

1. Els comuns i/o el Govern estableixen la freqüència i els horaris per a la
prestació dels serveis de recollida selectiva.
Poden introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels serveis de
recollida que per motiu d’interès públic
considerin convenients.
Els comuns fan públic amb antelació
suficient qualsevol canvi en l’horari, la
forma i la freqüència de prestació dels
serveis, llevat de les disposicions dictades en situació d’emergència.
2. És d’obligat compliment els horaris
de lliurament dels residus a la via pública
i de retirada dels contenidors que s’estableixi.
3. Els residus s’han de treure a la via
pública mitja hora abans de l’inici de
l’horari de recollida establert.
4. Els contenidors s’han de retirar per
part de l’usuari immediatament després
de la recollida dels residus, de manera
que mai no estiguin buits a la via pública
més de mitja hora.

Aquest decret entrarà en vigor al cap
de sis mesos de ser publicat al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 9 d’abril del 2008
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern
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Annex I
Secció H hoteleria
55
55.1
55.11
55.11.1
55.11.10
55.11.2
55.11.20
55.11.3
55.11.30
55.12
55.12.1
55.12.10
55.12.2
55.12.20
55.12.3
55.12.30
55.2
55.21
55.21.1
55.21.10
55.22
55.22.0
55.22.00
55.23
55.23.1
55.23.10
55.23.2
55.23.20
55.23.3
55.23.30
55.23.4
55.23.40
55.23.5
55.23.50
55.23.6
55.23.60
55.24
55.24.0
55.24.00
55.3
55.30
55.30.1
55.30.10
55.30.2
55.30.20
55.30.3
55.30.30
55.4
55.40
55.40.1
55.40.10
55.40.2
55.40.20
55.40.3
55.40.30
55.5
55.51
55.51.0
55.51.00
55.52
55.52.1
55.52.10
55.52.2
55.52.20

Hoteleria
Hotels
Hotels, motels, residències, hostals i pensions amb restaurant
Hotels i motels amb restaurant
Hotels i motels amb restaurant
Hostals i residències amb restaurant
Hostals i residències amb restaurant
Pensions amb restaurant
Pensions amb restaurant
Hotels, motels, residències, hostals i pensions sense restaurant
Hotels i motels sense restaurant
Hotels i motels sense restaurant
Hostals i residències sense restaurant
Hostals i residències sense restaurant
Pensions sense restaurant
Pensions sense restaurant
Càmpings i altres tipus d’allotjament de curta durada
Albergs juvenils i refugis de muntanya
Albergs juvenils
Albergs juvenils
Càmping i caravàning
Càmping i caravàning
Càmping i caravàning
Apartaments turístics, aparthotels, xalets, bungalous, centres i colònies de vacances, i cases de camp i granges
Apartaments turístics
Apartaments turístics
Aparthotels
Aparthotels
Xalets
Xalets
Bungalous
Bungalous
Centres i colònies de vacances
Centres i colònies de vacances
Cases de camp i granges
Cases de camp i granges
Allotjaments especials no turístics
Allotjaments especials no turístics
Allotjaments especials no turístics
Restaurants
Restaurants
Restaurants
Restaurants
Restaurant d’autoservei
Restaurant d’autoservei
Serveis de restauració ràpida
Serveis de restauració ràpida
Establiments de begudes
Establiments de begudes
Bars
Bars
Salons de te
Salons de te
Pubs
Pubs
Menjadors col·lectius i provisió de menjars preparats
Menjadors col·lectius (cantines)
Menjadors col·lectius (cantines)
Menjadors col·lectius (cantines)
Provisió de menjars preparats
Provisió de menjars preparats per a empreses
Provisió de menjars preparats per a empreses
Altres activitats de provisió de menjars
Altres activitats de provisió de menjars

