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 sanitaris
Les activitats sanitàries generen una sèrie de residus específics que han de ser gestionats de manera
eficaç, integrant tots els agents implicats i les operacions efectuades des dels centres productors
fins als centres de tractament o eliminació, per tal d’evitar que es generin riscos per a la salut de les
persones i riscos de contaminació mediambiental.
S’entén per gestió de residus sanitaris el conjunt d’activitats encaminades a donar als residus
sanitaris el destí final més adequat d’acord amb les seves característiques. Comprèn les operacions
de classificació, recollida, envasat, emmagatzematge, transport, tractament, eliminació i vigilància
d’aquestes operacions.
1) La gestió dels residus sanitaris s’estableix en els àmbits següents:
a) Gestió intracentre: comprèn les operacions de gestió que es porten a terme a l’interior dels centres
i dels establiments sanitaris
b) Gestió extracentre: comprèn les operacions de gestió que es porten a terme a l’exterior dels
centres sanitaris
2) La recollida de restes de medicaments no requereix sistemes exclusius de contenció excepte si el
seu volum i composició comporten un risc potencial per a les persones i el medi ambient. Correspon
al centre generador la responsabilitat de definir el millor sistema de contenció dels residus en funció
de la seva quantitat i naturalesa.
3) En els hospitals, les clíniques i els centres que disposin de zones d’emmagatzematges intermedis
de residus sanitaris dels grups II, III, IV i V (*) el seu trasllat fins al magatzem final de residus s’ha
de fer seguint criteris de rapidesa, asèpsia, innocuïtat i seguretat, evitant accions i manipulacions
incorrectes que impliquin qualsevol tipus de risc.
4) Els carros de transport i altres mitjans emprats per efectuar el transport intern de deixalles sanitàries
s’han de netejar i desinfectar periòdicament.
5) Tot centre o establiment sanitari ha de disposar d’una zona destinada a l’emmagatzematge dels
residus sanitaris que genera separada de les zones on es desenvolupi l’activitat sanitària pròpiament
dita, ventilada i amb un accés limitat exclusivament a persones autoritzades.
6) Un cop els contenidors estiguin degudament tancats i retolats, es procedeix a contactar amb un
gestor privat de residus perquè procedeixi a la seva recollida i al seu trasllat al centre de tractament i
d’eliminació i, si escau, a la vegada, s’efectuï també la reposició de contenidors.

7) Queda prohibit el dipòsit dels contenidors a la via pública o tota altra zona accessible al pas de
persones.
8) En el cas d’hospitals i clíniques, s’estableixen unes condicions especials d’emmagatzematge i
els centres productors han de registrar tots i cadascun dels lliuraments dels residus sanitaris que
produeixen mitjançant el formulari previst a aquest efecte.
9) De la seva banda, els productors de residus sanitaris han de dur un registre de producció de
residus sanitaris dels grups III, IV i V.
10) Els hospitals i les clíniques, a més del mencionat registre, han d’elaborar també un pla de gestió
intracentre dels residus sanitaris.

(*) Per comprovar la tipologia dels residus sanitaris dels grups II, III, IV i V s’ha de consultar el Decret
d’aprovació del reglament pel qual es regula la gestió dels residus de medicaments.

