
ALS COMERÇOS,

RESIDU
ZERO
INFORMACIÓ PER A ESTABLIMENTS 

COMERCIALS QUE PODEN GENERAR 

MOLÈSTIES ALS CIUTADANS 

DERIVADES DE LA GESTIÓ O EL 

LLIURAMENT DELS SEUS RESIDUS



OBLIGATORIETAT DE LA SEPARACIÓ EN 
ORIGEN DE LES DIVERSES FRACCIONS

Els generadors de les fraccions de matèria orgànica, paper i cartró, 
vidre i envasos lleugers estan obligats a separar en origen les diverses 
fraccions residuals i a deixar-les als bujols o contenidors adequats per 
al servei de recollida.

HORARIS I CONDICIONS  
DE LLIURAMENT ALS  
CONTENIDORS DEL CARRER
En cas que es deixi els residus als contenidors del carrer, cal tenir en 
compte el següent:

•   No es poden deixar al voltant dels contenidors caixes de cartró, de 
fusta, etcètera, s’han d’introduir al contenidor que correspongui a 
cada fracció. 

•   S’ha de respectar l’horari per dipositar els residus als contenidors.
•  Les fraccions resta i orgànica, a partir de les 20.00 hores i fins a 

les 22.00 hores.
•  La fracció vidre, entre les 8.00 i les 22.00 hores.

•   El paper o cartró s’ha de dipositar dins dels contenidors (sense 
bosses de plàstic) i plegant les caixes de cartró.

•   S’han de llençar els residus de les fraccions resta i orgànica en 
bosses específiques d’escombraries ben tancades.



RECOMANACIONS SOBRE EL 
LLIURAMENT DE RESIDUS EN BOSSES 
ESPECÍFIQUES BEN TANCADES

La normativa no concreta el tipus de bossa. Aquest tipus (mida, gruix o 
galga o espessor de la bossa) s’ha d’adequar al pes o volum del residu 
que s’ha de llençar i al tipus de fracció.

En el cas d’establiments que generen residus que per les seves 
característiques (olor, pèrdues de residu, descomposició de matèria 
orgànica, etcètera) puguin ocasionar molèsties als ciutadans, s’ha 
d’optar per:

•   Utilitzar bosses compostables per a residus orgànics, o bosses de 
plàstic per a envasos, de galgues adequades, o bé utilitzar doble 
bossa, de les característiques indicades anteriorment en funció del 
tipus de residu, amb la finalitat que no es trenquin en el moment de 
l’abocament.

•   Assegurar el tancament correcte de les bosses perquè no s’obrin en 
el moment de l’abocament.


