
RECOMANACIONS GENERALS per a una gestió responsable dels residus

El productor, l’importador, el venedor o qualsevol altra persona responsable del llançament al mercat 
o de la distribució de productes la utilització dels quals produeix o genera residus és responsable 
de gestionar-los correctament, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2004 de residus i les normes 
reglamentàries que la desenvolupin.

Els productors singulars de residus de vidre, cartró, envasos, pneumàtics i altres residus reciclables, 
específics o perillosos, tenen l’obligació 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.

RECOMANACIONS per a negocis i activitats professionals

1) S’ha de practicar la recollida selectiva: segregar els residus generats segons la seva matèria primera. 

2) S’ha de disposar de contenidors o espais de recollida diferenciats per a cada tipus de residu que 
es generi. Es pot fer la separació per les fraccions de la recollida selectiva:

Vidre (contenidor verd) 
Envasos (contenidor groc) 
Paper i cartró (contenidor blau) 
Oli vegetal (contenidor taronja) 

Roba per reciclar i roba per reutilitzar (contenidors lila 
diferenciats)
Rebuig: orientat a residus com ara la fracció orgànica (peles de fruita, etc.), els bolquers, la pols 
d’escombrar, el paper brut (mocadors, etc.), entre d’altres. 

3) Si els residus generats es poden assimilar per la seva naturalesa i quantitat als d’un particular, es 
poden dipositar als espais habilitats per a la recollida selectiva: contenidors de carrer, deixalleries i 
minideixalleries, o punts per a residus específics. 

4) Si pel tipus d’activitat professional es genera una gran quantitat de residus o residus perillosos (*) 
s’haurà de contractar el servei d’un gestor privat o portar-ho directament, si la naturalesa de l’activitat 
ho permet, a la deixalleria industrial de la Comella.

(*) Es consideren residus perillosos els recollits en el Catàleg Nacional de Residus (vegeu document), 
exclosos els derivats del consum domèstic, així com els envasos i els recipients buits que hagin 
contingut residus perillosos i que estiguin destinats a l’abandó.



RECOMANACIONS per a la gestió dels residus del sector de l’hoteleria

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.

1) La fracció objecte de la recollida selectiva del sector de l’hoteleria és el 
vidre, els envasos d’acer i alumini, plàstic, brics i films, el cartró i 
els olis vegetals usats.

2) S’ha de disposar de contenidors de volum suficient per emmagatzemar tots els residus fins al dia 
de la recollida i segons els criteris i colors autoritzats. Els contenidors han d’estar tancats quan es 
treuen al carrer per a la recollida.

3) El sistema de recollida establert actualment és el següent:

Vidre: contenidor verd 
Envasos lleugers: contenidor groc 
Paper-cartró, plegat: contenidor blau (o a l’exterior si així està previst)
Oli vegetal usat: contactar amb l’empresa concessionària del servei de recollida d’olis usats

4) S’han de respectar els horaris i el sistema de lliurament establerts pels comuns o el Govern per a 
la prestació dels serveis de recollida selectiva.

5)  En els dies i els horaris establerts, els residus s’han de treure abans de l’inici de l’horari de 
recollida i deixar-los a la via pública, ja sigui davant de l’establiment, arran de vorera, tan a prop com 
sigui possible de la calçada, i sempre salvaguardant l’accessibilitat dels vianants.

6) Els contenidors s’han de retirar per part de l’usuari immediatament després de la recollida dels 
residus.

7) Els residus s’han de lliurar lliures d’impropis (materials que no pertoquen en el contenidor 
corresponent) i, quan sigui possible, plegats, dins dels contenidors, en condicions que no produeixin 
abocaments mentre dura l’operació.

8) S’ha de tenir cura de la higiene i la funcionalitat dels contenidors de manera periòdica.


