
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 carnis

Es consideren residus carnis i cadàvers d’animals els generats per les activitats ramaderes, les activitats 
derivades de la gestió de la fauna salvatge, les activitats veterinàries, les indústries i els establiments 
en els quals es duguin a terme activitats de producció i transformació de carns i altres activitats que 
puguin generar residus similars.

Per a la correcta gestió dels residus carnis, els centres productors han de contactar amb un gestor 
privat perquè n’efectuï la recollida i el trasllat al Centre de Tractament de Residus.

Gestió dels residus carnis del Grup I: cadàvers d’animals

1) La gestió dels residus carnis dins els centres productors s’ha de fer atenent criteris de segregació, 
asèpsia, innocuïtat i economia. En qualsevol cas, queda prohibit el seu dipòsit a la via pública o tota 
altra zona accessible al pas de persones.

2) En el cas de les explotacions ramaderes, els cadàvers d’animals han de ser retirats i conduits a un 
centre de tractament autoritzat en el termini màxim de 72 hores sempre que es pugui accedir a la 
seva recollida per mitjans rodats. En cas contrari, aquests cadàvers poden ser enterrats sempre que 
es prenguin les mesures necessàries per evitar perjudicis al medi.

3) En la resta de centres productors, els residus carnis del grup I es poden mantenir dins el mateix 
centre durant un període màxim de 48 hores, termini que es pot perllongar com a molt un mes si 
es disposa d’un magatzem amb equipaments de refrigeració que n’assegurin el manteniment en 
condicions de congelació a almenys –18 ºC.

4) S’han de complimentar els documents pertinents de seguiment per permetre la traçabilitat dels 
residus carnis des del centre productor fins a la seva destinació al centre de tractament.

Gestió dels residus carnis del Grup II: productes d’origen animal

1) La gestió dels residus carnis del grup II s’ha de fer seguint criteris de rapidesa, asèpsia, innocuïtat 
i seguretat, evitant accions i manipulacions incorrectes que impliquin qualsevol tipus de risc.

2) En el cas dels establiments que desenvolupin activitats de producció, transformació de carns i 
de venda al major de carns i productes carnis, els residus carnis han de ser recollits per mitjà de 
recipients rígids que han de complir les característiques tècniques següents:

Estanquitat total 
Opacitat a la vista



Resistència al trencament

Absència total d’elements sòlids punxents i tallants a l’exterior
Color diferent als emprats per a la recollida dels residus sòlids urbans i els residus sanitaris

3) Els recipients que continguin els residus han de ser retirats diàriament, termini que es pot perllongar 
com a molt una setmana si es disposa d’un magatzem destinat exclusivament a acollir els recipients i 
sempre que aquest compti amb equipaments de refrigeració que n’assegurin el manteniment a una 
temperatura de com a molt 4 ºC.

4) Un cop els contenidors estiguin degudament tancats i emmagatzemats, els centres productors 
s’han de posar en contacte amb un gestor privat de residus carnis perquè n’efectuï la recollida.

5) S’han de complimentar els documents pertinents de seguiment per permetre la traçabilitat dels 
residus carnis des del centre productor fins a la seva destinació al centre de tractament.


