
 

Presentació 

Des de fa anys la societat s’està 
ocupant cada vegada més de la cura 
del medi ambient. La Mancomunitat 
també fa un gran esforç, aconseguint 
un creixement sostingut de les 
quantitats de residus que són 
reciclats. De fet, estem a una de les 
comarques que més recicla de tot 
Catalunya. 

Fins ara, la recollida selectiva de 
residus aptes per al reciclatge, 
depenia de la bona voluntat dels 
nostres ciutadans i de les empreses 
que treballaven al nostre territori.  
Amb l’aplicació de la llei de residus, la 
recollida selectiva ja és obligatòria 
per a les empreses. 

A més, a partir d’ara la taxa de 
recollida d’escombraries de les 
empreses es calcularà segons les 
escombraries que no es reciclin. 

En aquest tríptic trobareu totes les 
explicacions d’aquests canvis. No 
dubteu a preguntar a la Mancomunitat 
qualsevol dubte que us pugui quedar 
sobre l’aplicació de la llei. 

Ricard Mateu i Vidal 
President

Els primers resultats 
de l’aplicació de la 
llei de residus 

La Mancomunitat va començar la 
recollida de residus comercials, 
segons els criteris de les lleis 6/1993 i 
15/2003, el gener del 2004. 
Actualment aquestes lleis han estat 
derogades i s’aplica el Decret 
Legislatiu 1/2009.  

En aquest temps, s’han adherit més 
de 700 establiments comercials, que 
han implantat un circuit intern de 
recollida selectiva. Això ha suposat 
que ara es reciclen entre el 60% i el 
90% dels residus que abans es 
llençaven a les escombraries. 

La inspecció constant dels contenidors 
d’escombraries que va iniciar la 
Mancomunitat, ha suposat fer més de 
280 advertiments per escrit i l’inici de 
110 expedients sancionadors. 

Tal i com era l’objectiu de la llei, el 
gran beneficiari de l’important esforç 
que estan fet els establiments ha estat 
el medi ambient. En els darrers mesos 
la recollida selectiva, i per tant el 
reciclatge, ha augmentat un 30%. 
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Les obligacions 
de l’establiment 
Art. 54 del Decret Legislatiu 1/2009  

1. Tots els establiments han de lliurar 
els residus comercials en condicions 
adequades de separació per materials  

A la pràctica això suposa que l’ús dels 
contenidors de recollida selectiva pel 
paper, el vidre, els envasos i la 
matèria orgànica és obligatori per a 
les empreses. Ja no és legal barrejar 
tots aquests residus i llençar-los al 
contenidor d’escombraries. 

A partir d’ara, al contenidor 
d’escombraries normal, de tapa i cos 
verd, només estarà permès llençar-hi 
la resta o residus no reciclables. 

2.Tots els establiments hauran 
d’assumir el cost de gestió dels 
residus comercials  

Com que la recollida selectiva de 
paper, vidre, envasos i matèria orgànica 
gairebé es pot pagar amb els ingressos 
que generen, els establiments només 
pagaran pel rebuig (els residus que no 
es reciclen).  

Per calcular els residus que no es 
reciclen, la Mancomunitat es basarà en 
una declaració de producció de residus 
de l’establiment, les inspeccions dels 
contenidors i en el cas dels establiments 
més importants hauran de disposar d’un 
contenidor de rebuig propi. 

El circuit intern de 
recollida selectiva 

No és possible complir les obligacions 
de la llei si l’establiment  no 
s’organitza.  

Els aspectes clau a considerar són: 

 Cal conèixer a quins llocs de 
l’establiment es generen residus, 
de quin tipus i quina quantitat.  

 Cal tenir els cubells necessaris a 
totes les seccions. 

 Si dividim les escombraries per 
materials, cada un dels contenidors 
haurà de ser més petit. 
Normalment, els contenidors més 
grans són pels envasos i el paper, 
els mitjans per la matèria orgànica i 
el vidre i el més petit pel rebuig.  

 Cal deixar de comprar bosses 
grosses d’escombraries. Només es 
podrien omplir amb paper i 
envasos, i llavors no entrarien al 
contenidor de recollida selectiva. 
La bossa més grossa ha de ser la 
d’un cubell de 50 litres. 

 Cal retolar el nom del residu que va 
a cada contenidor. Això evitarà 
equivocacions i garanteix que qui 
recull les bosses i les treu al carrer 
no dubti de contenidor. 

Però, on he de 
llençar això? 

Tots els contenidors de recollida 
selectiva porten escrit els residus 
admesos i els que no hi estan. 

Si teniu algun dubte podeu trucar al 
telèfon 973 355 600. 

De tota manera, aquí teniu una relació 
dels dubtes més freqüents que ens 
han fet arribar:  
 

 Bosses de plàstic: iglú groc 

 Tetrabrics: iglú groc 

 Llaunes: iglú groc 

 Porexpan net: iglú groc 

 Tovallons de paper: iglú blau 

 Tovallons de paper empapats d’oli o 

restes de menjar: matèria orgànica. 

 Paper d’eixugamans: iglú blau 

És molt important no contaminar els 
contenidors de recollida selectiva amb 
materials que van al de rebuig: 
 

 Restes d’escombrar el  terra 

 Restes dels cendrers 

 Papereres dels W.C. 

 Objectes de plàstic que no són      

envasos: guants, ... 

 Porexpan brut de peix 

 Cendres d’estufes, de llar de foc,... 

 Qualsevol residu que no pugui anar 

als contenidors de selectiva: un 

motxo, un drap, un bolígraf, un plat 

trencat... 


