
Bones pràctiques ambientals als 
establiments C+S

Direcció de Comunicació i Participació 
Ecologia Urbana
2022

1



Gerència Ecologia Urbana – Comunicació i Participació

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
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AIGUA

ENERGIA

SOROLL

RESIDUS

Per aconseguir la sostenibilitat i reduir l’impacte de les nostres accions diàries al medi ambient, hem de 
tenir en compte quatre vectors que afecten directament:
- Aigua.
- Energia.
- Soroll.
- Residus (Gestió).
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AIGUA
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Residus sòlids als sistemes de sanejament

Esgotament del recurs

L’aigua és un recurs essencial per a la vida i el desenvolupament de les activitats, per aquest motiu cal fer 
un ús responsable i respectar les mesures de protecció dels recursos hidrològics. 
A l’OMAB es regula l’ús responsable de l’aigua, prohibint les pràctiques que suposen l’ús incorrecte o
excessiu d’aquest recurs, com per exemple, durant els períodes de sequera es prohibeix reomplir les
piscines privades; l’obligatorietat de fer ús del servei de la xarxa de clavegueram (xarxa d’evacuació i
sanejament de les aigües residuals per evitar l’abocament d’aigües contaminades als rius i al mar); també
es regulen els abocaments prohibits, no es permet abocar tota classe de matèries o productes, procedents
d’usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o qualsevol altre ús (a València (març
de 2019) es va produir un embossament a la xarxa de sanejament a causa de les tovalloletes que es tiren
pel vàter. Es va fer un tap de 3,5 km i es van gastar 10 milions per començar a arreglar-ho i en van
demanar 11 més a la UE per acabar-ho d’arreglar. També cal remarcar que l’oli no es tira per l’aigüera).
Les màquines peladores de patates (alguns restaurants les tenen) no poden estar connectades
directament al clavegueram, necessiten un filtre perquè les restes de les patates no vagin a la xarxa.
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* Font: Informe Ambiental 2018 de Barcelona

ORIGEN

CONSUM

SANEJAMENT

Aigua potable total:
96,14 milions m3

163,6 l/hab/dia

Aigua potable total:
96,14 milions m3

163,6 l/hab/dia

Domèstic
66%

Comerç i 
Indústria

28%

Serveis 
municipals

6%

L’origen de l’aigua potable de Barcelona és del sistema Ter-Llobregat, el 50% de l’aigua prové del riu Ter,
el 40% del riu Llobregat i l’últim 10% prové dels aqüífers dels deltes del riu Besòs i del Llobregat. L’aigua no
potable és d’origen pluvial, regenerada o grisa.

Un cop s’ha consumit l’aigua es transporta a través del clavegueram a la depuradora del Besòs o a la del
Llobregat. El sistema de sanejament urbà inclou la recol·lecció, l’evacuació, el tractament i el control de les
aigües residuals.

S’ha de tenir en compte que la indústria s’ha anat desplaçant del centre de les ciutats, per aquest motiu
no té tanta força dins el consum ni d’aigua ni d’energia comparats amb el comerç.
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GESTIÓ DE L’AIGUA AL SEU ESTABLIMENT
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USOS DE L’AIGUA

Hotels Restaurants

Dins el sector de comerç i serveis el consum d’aigua va en funció de les necessitats que requereix cada
establiment. Els usos de l’aigua poden ser molt variats, per aquest motiu no és el mateix el consum d’aigua
d’un hotel o una residència que el d’un restaurant.
En un hotel es gasta quatre vegades més que en un restaurant.
Comerç alimentari i no alimentari: lavabos, neteja de l’establiment i office.
Restauració: lavabos, cuina i barra, rentavaixelles, neteja de l’establiment i bugaderia.
Hostaleria: lavabos, cuina i barra, rentavaixelles, neteja de zones comunes i habitacions, bugaderia,
jardineria, spa i piscina.
Residències i Centres Sanitaris: lavabos, cuina i menjador, rentavaixelles, neteja de zones comunes i
habitacions, bugaderia i jardineria.
Oficines, centres docents, entitats i associacions: lavabos, office i neteja.
Gremis d’instal·ladors, obres i tallers: lavabos, neteja i zona d’obres.
Serveis de neteja (bugaderies, tintoreries i perruqueries): neteja, rentadores, assecadores i aixetes.
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Instal·lació

Actualitzem les instal·lacions

Apliquem noves tecnologies 
per fer un consum eficient de 

l’aigua

Bons hàbits

Reutilitzem l’aigua

Mantenim les instal·lacions

Consumim conscientment

Accions per dur a terme bones pràctiques:
• Oferir formació per promoure canvis d'hàbits en consum d'aigua i residus.

• Revisar i reparar instal·lacions.
• Reutilitzar l’aigua sempre que es pugui.

• Campanya per a la sensibilització en l'estalvi de recursos: l'associació reparteix díptics entre els
associats per informar sobre les necessitats d'estalviar recursos.

• Col·locar cartells informatius a zones comunes. Com els Kits d'ambientalització de C+S, per fer un
consum sostenible dels recursos.

• El vàter: no és una paperera!
• Tancar l’aixeta sempre que es pugui.
• Utilitzar els electrodomèstics a plena càrrega (ex: rentavaixelles).

• Jardineria: cal tenir en compte el clima mediterrani i adaptar el jardí a la zona.
Accions per millorar les instal·lacions:
• Lavabos: Incorporar sistemes de control de la descàrrega de la cisterna (mitja càrrega) del vàter.
• Canonades: col·locar reductors de pressió i limitadors de cabal.
• Banys i cuines: posar difusors i instal·lar temporitzadors per a les aixetes. També escollir aixetes

termostàtiques i de monocomandament.
• Jardineria: s’instal·larà, sempre que sigui possible, el reg controlat.
• Aprofitament d’aigües grises: instal·lar dues canonades diferenciades i una petita depuradora

(piscines i spa).
• Piscines i spa:

• Fer servir productes sostenibles per la neteja de les piscines (cloració salina),
• Netejador automàtic per rentar el fons de les piscines,
• Filtres eficients de vidre reciclat per netejar l’aigua i reduir l’ús de productes de neteja
• Cobertures de piscina per evitar l’evaporació de l’aigua.
• Depuradores per evitar reomplir-les contínuament.
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Neteja

Utilitzem productes de 
neteja biodegradables

Mecanitzem els 
sistemes de neteja

Electrodomèstics

Prioritzem l’eficiència dels 
electrodomèstics

Consum responsable

Tenir en compte els distintius 
de qualitat

Distintius:
• Segell Blau: promoure als establiments de restauració, canvis d’hàbits en el consum d’aigua i residus. S’atorga des de

Residu Zero.
• Biosphere tourism: és el certificat de sostenibilitat turística, atorgat a tots els establiments relacionats amb el

turisme que compleixin amb objectius de sostenibilitat i que certifiquin les bones pràctiques de l’establiment
(restauració, comerç, allotjaments, transports...).

• Distintiu de Qualitat Ambiental (DQA): distintiu de la Generalitat que estableix uns criteris de sostenibilitat que han
de complir els productes que es posen a la venda a l’establiment. És un certificat del producte, no de l’establiment.

• Etiqueta energètica: Reglament UE 2017/1369. Els aparells anteriors quedaran en una classe energètica més baixa
que l'actual, a l'ésser els nous límits més estrictes.

• Classes: Set com a màxim, de la A (més eficient) fins a la G (menys eficient). El verd fosc indica un producte
altament eficient i el vermell un de baixa eficiència. Es basa en un índex d'eficiència energètica (EEI) que té
en compte el consum anual d'energia i en cada programa. La despesa energètica es basa en 100 cicles de
rentada. Assenyala el grup en el qual està enquadrat el producte etiquetat.

• Pictogrames: Destaquen les característiques del programa “Eco 40-60”: capacitat de càrrega (kg); durada en
minuts; consum d'aigua, litres/cicle; classe d'eficiència centrifugat (escala A a G); soroll del centrifugat dB(A)
i la classe d'emissió de soroll (escala d'a D). Codi QR. Escanejant-ho s'accedeix a més dades sobre el
producte

• Consum anual d'energia: Mostra el consum energètic ponderat en kWh/100 (kWh per cada 1 cicle de
funcionament en el programa “Eco 40-60”).

• 45 L: Consum d'aigua (litres per cada cicle de rentada).
• Eficiència en el centrifugat: capacitat per a escórrer l'aigua de la roba.

Neteja:

• Productes de neteja biodegradables, per evitar contaminar les aigües residuals. (vinagre de neteja, bicarbonat...).

• Mecanització de la neteja per fer-la més eficient i consumir menys aigua:

• Netejadores automàtiques en lloc de mànega en zones asfaltades.

• Utilitzar rentavaixelles amb classe d’eficiència alta, en comptes de netejar a mà (les restes sòlides a la
fracció que correspongui i no esbandir els plats).

• Utilitzar electrodomèstics de neteja amb classe d’eficiència alta, a plena càrrega, utilitzar els programes ECO
i les temperatures baixes, preferiblement. (Bugaderia i tintoreria).
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ENERGIA

Canvi climàtic

Esgotament de recursos naturals

Quins problemes creieu que pot generar la producció d’energia?
Les problemàtiques ambientals derivades del consum i producció d’energia són principalment el canvi
climàtic i l’esgotament de recursos naturals, per aquest motiu la normativa es basa a intentar reduir
aquest impacte. Pel que fa a l’OMAB fomenta la utilització d’energies de fonts renovables, com podria ser
la fotovoltaica en totes les obres de nova construcció (LLEI 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic). Els
establiments comercials que superen els 500 metres quadrats de superfície de venda han de fer servir un
percentatge mínim, que s'ha d'establir per reglament, del consum final d'energia elèctrica procedent de
fonts renovables.
A més, Barcelona ha adquirit el compromís d’esdevenir una ciutat neutra en carboni. Actualment, s’està
duent a terme el “Pla Clima” (2018-2030) que té com a objectiu reduir el 45% de les emissions de GEH per
càpita respecte al 2005. (Com? Reduint en un 20% la mobilitat en vehicle privat de motor, multiplicant per
5 la generació d’energia solar i rehabilitant energèticament el 20% dels edificis residencials de més de 40
anys).

8



Gerència Ecologia Urbana – Comunicació i Participació

9

* Font: Informe Ambiental 2018 de Barcelona

GESTIÓ DE L’ENERGIA A LA CIUTAT DE BARCELONA

CONSUM
15.614 GWh d’energia 

final*
9,71 MWh/hab

ORIGEN
27.624 GWh d’energia primaria*

Fóssil
68%

Nuclear
24%

Renovable
8%

Comercial i 
Serveis

34%

Transport
27%

Domèstic
27%

Indústria
11%

Altres
1%

L’origen de l’energia primària consumida a la ciutat de Barcelona ve majoritàriament de combustibles
fòssils, el 67,8%, ve seguit per la nuclear amb un 24,36% i només el 7,8% és d’origen renovable.
Tipologia d’energia consumida a Barcelona el 41,23% d’electricitat, el 30,62% de gas natural, el 27,29% de
combustible d’automoció i el 0,86% de gasos liquats del petroli (GLP).
Pel que fa a l’origen de l’electricitat, el 56,29% de la que consumim prové d’energia nuclear, el 25,62% té
un origen fòssil i el 18,09% restant és d’origen renovable.
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GESTIÓ DE L’ENERGIA AL SEU ESTABLIMENT

USOS DE L’ENERGIA

Il·luminacióIl·luminació

ClimatitzacióClimatització

Cuina i 
restauració

Cuina i 
restauració

BugaderiaBugaderia

Aparells 
elèctrics
Aparells 
elèctrics

Comerç alimentari: il·luminació, climatització, aparells elèctrics (petits electrodomèstics, caixes
automàtiques i forns industrials), fred industrial (cambres frigorífiques, neveres i congeladors) i transport.
Comerç no alimentari: il·luminació, climatització, aparells elèctrics (petits electrodomèstics i caixes
automàtiques) i transport.
Restauració: il·luminació, climatització, aparells elèctrics (petits electrodomèstics, caixes automàtiques i
forns industrials), fred industrial (cambres frigorífiques, neveres i congeladors), cuina (fogons i campana
extractora) i transport.
Hostaleria: il·luminació, climatització, aparells elèctrics (petits electrodomèstics, caixes automàtiques i
forns industrials), fred industrial (cambres frigorífiques, neveres i congeladors), cuina (fogons i campana
extractora) i transport.
Residències i Sanitaris: il·luminació, climatització, aparells elèctrics (petits electrodomèstics, caixes
automàtiques i forns industrials) i fred industrial (càmeres frigorífiques, neveres i congeladors), cuina
(fogons i campana extractora) i transport.
Oficines, centres docents, entitats i associacions: il·luminació, climatització, aparells elèctrics (petits
electrodomèstics) i transport.
Gremis d’instal·ladors, obres i tallers: il·luminació, climatització, aparells elèctrics (petits
electrodomèstics), maquinària i transport.
Serveis de neteja (bugaderia, tintoreria i perruqueria): il·luminació, climatització, aparells elèctrics (petits
electrodomèstics), maquinària i transport.
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Contractació electricitat

Auditories energètiques

Mantenim les instal·lacions

Fem un consum responsable 
de l’energia 

Climatització

Controlem la temperatura

Aïllem les zones 
climatitzades

Reduïm l’entrada d’aire i la 
insolació exterior

Hivern: 21º-23º
Estiu: 23º-25º

Contractació d’electricitat: contractació de comercialitzadora d'energia verda.
Consum responsable i reducció del consum:
• Acordar convenis de col·laboració per fomentar l’estalvi energètic, l’ús de materials sostenibles i la correcta i eficient gestió dels residus.
• Organitzar un club de Compres (diferents establiments) o Compres conjuntes (mateix grup) per aconseguir, a través de la compra conjunta d'energia,

millor preu del servei i comprar energia renovable.
• Càlcul de la petjada de carboni amb l'objectiu de ser una empresa d'empremta positiva.
• Planificació i programació d’equips.

• Programar enceses i apagades per exemple climatització ½ hora abans tancament. Assignació de responsabilitats per la desconnexió
d’equips.

• Optimització dels consums segons les hores reals d’ocupació i configuració dels aparells a mode estalvi energètic.
• Formacions gratuïtes als comerços: "Redueix la despesa energètica del teu comerç" i "Reduir els residus: un benefici per al teu comerç i per al barri".
• Fer ús del Kit d'ambientalització per fer un consum sostenible dels recursos.
• Campanya per a la sensibilització en l'estalvi de recursos: l'associació reparteix díptics entre els associats per informar sobre les necessitats d'estalviar

recursos.
• Campanya digital de mesures de gestió energètica sostenible: cada mes es dedica a un tema concret i cada setmana s’envia als associats un consell

referent a com reduir el consum energètic del seu negoci. Els consells es publicaran (xarxes socials i web) pels seguidors/visitants.
• Campanya en el marc del DM del Medi ambient: els clients fan una foto del mitjà de transport o estris que utilitzen per anar a comprar i contribuir amb

el respecte pel medi ambient. Quan participen, reben un mail per anar a recollir una bossa per anar a fer la compra. Entre totes les persones
participants es fa el sorteig de 10 lots de productes sostenibles valorats en 100 € cada un, que aportaran les botigues associades.

Auditories energètiques:
• Realitzar auditories energètiques per l'optimització dels consums energètics i detecció de consums anòmals. Ajustar la potència i la tarifa.

Càlcul de potència: calculadora energètica (https://www.energia.barcelona/es/calculadora-energètica).
• Instal·lació de dispositius i/o mecanismes que permetin el control dels consums per a prendre mesures per a reduir-los:

• Instal·lació de softwares de gestió energètica, dispositius de control eficient (termòstats) i comptadors elèctrics individuals. (Gremi
d’instal·ladors)

• Implantació de sistemes de telegestió amb un responsable o gestor energètic i de gestió de l’energia, ISO 50001. (Gremi d’instal·ladors)
• Contractació d’una empresa d’assessorament en estalvi energètic per al control i implementació de mesures per a la seva reducció.

Manteniment:
• Importància dels manteniments: juntes en forns i frigorífics, filtres en climatitzadors, neteja de vidres i claraboies, etc.
Climatització:
Control de la temperatura
• Temperatures adequades, ubicació del termòstat correctament i determinar les temperatures de consigna.
• Climatització amb energies renovables. (Gremi d’instal·ladors)
Aïllament de les zones climatitzades:
• Incorporar criteris d’eficiència energètica en la construcció/rehabilitació d’espais, amb mesures com la millora dels aïllaments i tancaments mitjançant:

(Gremi d’instal·ladors)
• Instal·lació de films solars en façanes envidriades, doble porta en magatzems per reduir les pèrdues energètiques (una porta gran per

entrada de vehicles i una petita per a entrada de persones) i de cortines d’aire per a reduir les pèrdues tèrmiques en les cambres
frigorífiques.

• Substitució de les finestres: millora de transmitància, ruptura de pont tèrmic i vidre aïllant.
• Reduir l’entrada d’aire i la insolació i ventilació en hores favorables.
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CONSELLS PER A L’ESTALVI D’ENERGIA AL SEU ESTABLIMENT

Il·luminació

Regulem i planifiquem la 
il·luminació.

Sectoritzem les zones 
d’il·luminació.

Electrodomèstics

Fem un bon ús del equips.

Fem compres responsables 
dels equips.

Il·luminació:
1. Regulem i planifiquem la il·luminació:

• Regulacions automàtiques.
• Planificació de la il·luminació segons necessitats.
• Aprofitar al màxim la llum natural. Apagar els llums, ordinadors i pantalles, i desendollar els carregadors

de mòbil quan no s’utilitzin.
• Substitució de il·luminàries i làmpades amb tecnologia LED.

2. Sectoritzem les zones d’il·luminació:
• Instal·lació de rellotges programadors, detectors de presència en llocs de pas, reguladors d’intensitat

lumínic, d’electrolineres i punts de recàrrega. (Gremi d’instal·ladors).
Electrodomèstics:
1. Bon ús dels equips:

• Configuració aparells en mode estalvi per a temps curts i apagar si el temps supera les 2 hores.
• Eliminar el stand by!!!
• Utilitzar piles i acumuladors recarregables.

2. Compres responsables dels equips:
• Renovació cada 10 anys dels equips segons etiquetatge energètic. (Gremi d’instal·ladors)
• Coneixement de l’equip i programes.
• Programes ECO.

3. Equips de fred industrial:
• Ajustaments de temperatures a la necessitat del producte.
• Càrrega programada per minimitzar els temps d’obertura.
• Instal·lar lluny les fonts de calor i posar els compressors en espais ventilats.
• Variadors de freqüència.
• Producció en fred centralitzada amb motors d’alta eficiència.

Piscines:
• Instal·lació de bombes de baix consum energètic. (Gremi d’instal·ladors)

12
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SOROLL

Climatització externa

Terrasses al carrer

El soroll és un vector ambiental de contaminació que pot afectar a la salut i la qualitat de vida, però és un
concepte subjectiu el que determina si és un so desagradable o no, tenint en compte el nivell de pressió
acústica, els sons impulsius i els components tonals.
Ordenança medi ambient de Barcelona. Títol IV. Contaminació acústica.
Estudi del soroll a la ciutat:
• Mapes estratègics de soroll: avalua globalment l’exposició al soroll d’una zona determinada.
• Capacitat acústica: assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en una zona

determinada.
Concreció sobre valors límits i mètodes d’avaluació.

*Immissió: contaminació acústica en un punt (receptor sensible) procedent d’una o diverses fonts de
soroll durant un període determinat de temps.
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FONTS DE SOROLL 

Les fonts de soroll es poden classificar segons si són produïdes per l’activitat de l’establiment o si són
alienes:
Internes, produïdes per l’establiment:
Comerç alimentari: transport, activitats de càrrega i descàrrega, climatització i equips de refrigeració.
Comerç no alimentari: aglomeració de persones, transport, activitats de càrrega i descàrrega,
climatització i música ambiental.
Restauració/ oci nocturn: aglomeració de persones, transport, activitats de càrrega i descàrrega,
climatització, música ambiental, equips de refrigeració i de cuina.
Hostaleria: aglomeració de persones, transport, activitats de càrrega i descàrrega, climatització, equips de
refrigeració, de cuina i bugaderia.
Residències i Sanitaris: aglomeració de persones, transport, activitats de càrrega i descàrrega,
climatització, equips de cuina, bugaderia i de suport vital.
Oficines, centres docents, entitats i associacions: aglomeració de persones, transport, activitats de
càrrega i descàrrega i climatització.
Gremis d’instal·ladors, obres i tallers: activitat humana, transport, activitats de càrrega i descàrrega, eines
i maquinària de les obres.
Serveis de neteja (bugaderia, tintoreria i perruqueria): transport, climatització, maquinària i utensilis dels
serveis.
Alienes:
• Trànsit del carrer o l’aglomeració de persones.
• Obres a la via pública.
• Activitats a l’aire lliure.
• Sirenes.
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Suport antivibratori

Insonorització

Mesures generals

Renovem o arreglem els 
aparells antics

Insonoritzem les zones

Cal ser curosos en les 
tasques de càrrega, 
emmagatzematge i 

manipulació de materials 

Aïllament del soroll:
Fonts exteriors:
• Aïllament acústic a l’envolupant, també tenen propietats tèrmiques.
• Finestres amb vidres dobles.
Fonts interiors:
• Insonoritzar les sales de reunions, els menjadors, sales d’actes... Totes les zones on es necessiti separar

el soroll extern de l’intern provocat per l’acció humana.
• Les vibracions a l’interior d’un edifici es poden transmetre a través de l’estructura o l’envolupant, i

generalment són causades per diversos tipus de maquinària.
• Cal identificar la font de la vibració.
• És important evitar que les vibracions es transmetin a través dels materials en contacte amb la

font, aïllar-la o posar sistemes puntuals d’amortització que frenin el pas de les vibracions. Per
exemple, els suports antivibratoris que es posen als peus dels electrodomèstics i maquinària.

• La qualitat acústica es mesura per la reverberació del so a un espai. Depenent del grau d’absorció de
les superfícies o dels materials que les envolten serà millor (menys reverberació) o pitjor (més
reverberació). Per evitar aquesta reverberació es poden utilitzar materials absorbidors de diferent
aplicació, els quals es classifiquen segons la tipologia del material i el seu mecanisme d’absorció:

• Per porositat.
• Per cavitat.
• Per membrana.
• Altres absorbidors del so: tèxtils, mobiliari i les persones.

• Campanya del silenci en establiments d’hostaleria i restauració, els quals informaran i distribuiran
fulletons entre els clients, on es demana respectar el descans dels veïns i veïnes especial incidència
(divendres i dissabtes).
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Barcelona + 
Sostenible

Kit d'ambientalització
d'oficines i establiments

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/
ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-
dambientalitzacio-doficines-i-establiments
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RESIDUS MUNICIPALS
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Prevenció de residus Gestió de residus

Selecció en 
origen

Fer-se càrrec 
dels costos

Facilitar el procediment 
d’inspecció i control

RESPONSABILITAT ESTESA I OBLIGACIONS LEGALS DELS PRODUCTORS I 
POSSEÏDORS DE RESIDUS COMERCIALS

La generació de residus és un dels principals problemes dins el model econòmic i de consum de les societats actuals. Si es manté el
model d’economia lineal, el que seria comprar i llença (productes d’un sol ús), l’impacte negatiu que es produeix al medi serà
insostenible. Per aquest motiu, cada vegada més s’introdueix l’economia circular, reaprofitar el que és un residu i convertir-los en
un producte (subproducte) i d’aquesta manera evitar l’extracció de matèria prima i disminuir el consum d’energia i aigua.
Els residus comercials són els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars,
els mercats, les oficines i els serveis.
Responsabilitat estesa del productor és un principi de l'economia i del dret mercantil que estén la responsabilitat del productor a
tot el cicle de vida d’un producte, des de la concepció, la fabricació fins al tractament dels residus.
En l’àmbit municipal, l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona (Títol, IV), regula les condicions que han de complir administració,
gestors privats, activitats econòmiques i ciutadans en la gestió dels residus.
Selecció en origen:
L’article 61-7 de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona estableix que:
• Criteri de separació de residus: Els generadors de les fraccions residuals de matèria orgànica, paper i cartró, vidre i envasos

lleugers estan obligats a separar en origen les diferents fraccions residuals i a lliurar-les en els dipòsits de contenció adequats al
servei de recollida. (els establiments han de separar la part orgànica del seu envàs o embolcall).

• Minimitzar la generació de residus: recomanacions en matèria de prevenció del malbaratament alimentari: A efectes de
reduir el malbaratament alimentari i donar un ús social a aquest recurs, es recomana que els establiments estableixin vies
d’aprofitament del menjar que ja no és apte per a la venda però sí per al consum.

• A més a més, aquesta via d’aprofitament permet reduir les tasques de separació dels embolcalls de la part orgànica.
Fer-se càrrec dels costos sobre la gestió dels residus que es generen:
Cada establiment és responsable dels residus que generi i de la gestió correcta d’aquests. Mitjançant la contractació dels serveis
públics o privats, fent-se càrrec dels costos que aquestes gestions suposen, es responsabilitzen dels residus que han generat.
Facilitar el procediment d’inspecció i control per assegurar el compliment de la llei:
En cas d’inspecció, l’OMAB estableix l’obligació dels establiments de facilitar el procediment d’inspecció, tant en aquells espais on es
generen els residus, com on estiguin emmagatzemats.
Les inspeccions es realitzen per assegurar el compliment de la normativa, sobretot l’obligació de la selecció en origen de les
fraccions aprofitables, i la presentació al carrer segons marqui el municipi. D’aquesta manera es comproven els següents punts:
correcta selecció en origen, utilitzar els serveis de recollida implantats i respectar horaris i freqüències establertes.
Segons els resultats de la inspecció els procediments són els següents:
Incompliment NO detectat. Es tanca el procediment d’inspecció amb un resultat de gestió de residus correcta.
Detecció incompliment. Es realitza una segona inspecció amb un agent municipal o un/a tècnic/a de l’Ajuntament per tornar a
comprovar l’estat de la gestió de residus, si es detecta un incompliment, es genera una proposta de sanció.
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JERARQUIA DE PRIORITATS

El millor residu és el que no es genera

PREVENCIÓ

Adeu a la cultura d’usar i llençar

REUTILITZACIÓ

Separació en origen i recollida selectiva

RECICLATGE

Valorització total dels residus

VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

ABOCADOR CONTROLAT

18

Actualment, la normativa, els programes i els objectius de la gestió de residus es basen a incentivar els tres primers punts; Prevenir,
Reutilitzar i Reciclar els residus. I disminuir els tractaments finalistes i la valorització energètica que comporten impactes negatius al
medi ambient, a l’economia i a la salut pública.

Igual que els aliments menys saludables es troben a la punta de la piràmide, els residus a reduir són els que arriben a una disposició
final sense tractar, que només poden rebre una disposició controlada, com per exemple les cendres i escòries de les plantes de
valorització energètica.

Exemples: càpsula de cafè / caixes de plàstic dels proveïdors/es.

Prevenció: mesures adoptades abans que una substància, una matèria o un producte s’hagi convertit en residu. Evitar generar residus
que provoquin un impacte ambiental, tant per la toxicitat del residu com pels volums que se’n generen d’aquest. I també per evitar un
impacte a la salut greu. Canviar-les per cafè a granel/ Retornar-les al proveïdor/a

• Prevenció quantitativa: reduir la quantitat dels residus generats. (ex: vaixella de plàstic d’un sol ús, càpsules de cafè,
bosses de plàstic, melmelades i mantega dosi única...)

• Prevenció qualitativa: reduir l’agressivitat de les substàncies perilloses i contaminants. (ex: reduir la toxicitat dels
productes de neteja o reduir el consum de fluorescents, substituint-los per il·luminació de baix consum).

Reutilització: qualsevol operació mitjançant la qual els productes o parts dels productes abans que es converteixin en residus s’utilitzen
de nou. En la preparació per a la reutilització es realitzen operacions de comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual els
productes que s’hagin convertit en residus es preparen perquè puguin reutilitzar-se sense cap altra transformació prèvia. Càpsules
reutilitzables i cafè a granel/ Per l’emmagatzematge de productes de l’establiment.

Reciclatge: pot ser reciclatge directe que consisteix en una transformació estructural destinada a convertir el vell material en nou, amb
el mateix ús que l’original i amb el mateix grau de qualitat. I reciclatge indirecte: que és l’aprofitament de material ja usat per a produir
altres formes de matèria, ja que no pot ésser reciclat de nou donada la seva qualitat. Aquest material s’aprofita per a fer nous
productes en els quals compta més la seva funció que no pas la seva presentació. Separar l’envàs (càpsula) del marro. / Portar les caixes
dels proveïdors/es a un PVZ o al Punt Verd de Mercabarna

Valorització energètica: consisteix en una combustió controlada dels residus per tal de reduir el seu volum i aconseguir calor que es
transformarà en vapor que mitjançant una turbina generarà electricitat. Les escòries resultants s’utilitzen com a materials de rebliment
(formigó ecològic) i els gasos i les cendres són residus especials que se’ls ha de fer un tractament específic. Si es diposita al rebuig. / si
es diposita al rebuig.

Tractament finalista: consisteix a abocar els residus, prèviament estabilitzats, en condicions de seguretat ambiental. De manera que no
puguin ser font de contaminació per a l’entorn, controlant el biogàs i els lixiviats procedents de la fermentació de la matèria orgànica.
Les restes de la valorització van a dipòsit controlat. / les restes de la valorització van a dipòsit controlat.
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Alimentació

19

RESIDUS MUNICIPALS

HORECA

Comerços no 
alimentaris

La generació de residus i la seva tipologia varia segons l’activitat comercial de cada establiment.
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LOGÍSTICA
Organitzem el magatzem i 

controlem l’stock

PARTICIPACIÓ
Involucrem als clients: 

adaptem les racions o ens
enduem el què ha sobrat

DONACIONS
Entitats, associacions o     
apps (Too Good to go)

CONSUM
Fem ús de productes

ecològics i de proximitat

PREVENCIÓ

PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA

REAPROFITEM
De les sobralles a la cuina 

d’aprofitament

REUTILITZACIÓ

Receptes
Salses

Purés i cremes
Postres

Acompanyaments de plats

RECICLATGE

Bioestabilitzat

Compostatge

Biogàs

CONVENCIONAL 
COMERCIAL 

PRIVADA

Recuperació de 
materials

Malbaratament alimentari: menjar que es perd o es llença al llarg de tota la cadena alimentària destinada al consum humà.
Donacions (aprofitament alimentari):
1. Participació en el moviment contra el malbaratament alimentari amb l'App Too good to go.
2. Contactar amb diferents organitzacions, entitats socials per donar el pa excedent dels establiments. Com el Projecte Pont

Alimentari.
3. Espigolem les nostres botigues, i en traíem aquells aliments que tot i ser aptes per al consum, no ho són per a la venda i els

retornem a la cuina de reaprofitament, a Cuina Veritas és un espai on crear i desenvolupar noves maneres i formes d’ús per a tots
aquells aliments que mantenen el seu valor nutricional, sabor i propietats, elaborant una nova gamma de productes d’alt valor
afegit per al consum.

4. Reciclatge dels taps de suro per donar a l’ONG a www.aflote.org per accions solidàries.
Logística (malbaratament alimentari dins l’establiment):
1. Oferir plats més reduïts i adaptar-ho als clients/es, eliminar plats que no tenen sortida i contracte amb empresa en venda de sobres

aliments + donació a banc d'aliments.
2. Control de l’estoc a partir de les dates de caducitat i organització del magatzem per no perdre aliments no consumits. Evitar errors

de planificació de les compres, interpretació errònia de les dates de caducitat o consum preferent, productes mal conservats.
3. Reutilització: utilitzar de manera creativa els excedents i receptes d’aprofitament. Com el taller d'aprofitament d'aliments amb el

col·lectiu especialitzat Cuchara (www.cuchara.cat).
Participació dels clients:
1. Promoure entre els establiments de restauració la reducció del malbaratament de producte alimentari (emportar-se el menjar).

Motivar els seus clients a endur-se a casa els aliments sobrants amb envasos compostables o que els mateixos clients siguin els que
portin l’envàs de casa.

2. Oferir avantatges als clients per la compra amb envasos reutilitzables o propis. Donem recomanacions de la quantitat del producte
que compren, per tal que no es faci malbé.

Consum responsable:
1. Facilitar informació als comerciants sobre la importància d’oferir productes que provenen del comerç just, de proximitat, de

temporada i són ecològics. (La producció ecològica segueix normes i procediments estrictes d’elaboració, envasament i
comercialització per obtenir aliments més saludables i amb un impacte ambiental mínim).

2. Campanya de difusió i sensibilització sobre el malbaratament alimentari, infografies, tallers de cuina, etc.
3. Classificació de les fraccions i treball amb proveïdors que assegurin una economia circular. Amb l'objectiu de compostar el nostre

orgànic.
4. Venda i consum de productes amb envasos retornables o que es venguin a granel.
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RECOLLIDA 
CONVENCIONAL

Horari: 20:00 – 22:00 h.
Tots els dies

RECOLLIDA 
PRIVADA

RECOLLIDA 
COMERCIAL

Horari: 20:00 – 22:00 h.
Tots els dies

Horari: acordat amb
l’empresa
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GESTIÓ CORRECTA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA

GESTIÓ CORRECTA DE LA FORM

Tot allò que sigui compostable i que no estigui contaminat per productes químics, com per exemple el paper de cel·lulosa amb
tinta (perquè és cel·lulosa acolorida o amb productes químics que malmet el procés de compostatge, perquè com que el procés
de compostatge es fa mitjançant microorganismes que s’encarreguen de la degradació de la matèria orgànica i són molt
sensible a compostos químics o plàstics.) Si afegim impropis, la població es veu afectada.

La fracció orgànica, un cop arriba a la planta de tractament, se separen el màxim d’impropis que permeti la instal·lació.
D’aquesta manera, es comença el procés de compostatge del qual s’obté adob, biogàs (metà) i bioestabilitzat (orgànica
barrejada amb rebuig).

Procés de recuperació FORM:

1. Pretractament sec: destriar la matèria orgànica dels altres residus valoritzables i poder recuperar-los. Els residus separats i
reciclables s’emmagatzemen per tipologia i s’envien a les plantes de tractament per poder valoritzar-los.

2. Pretractament humit: biometanització, per obtenir biogàs i generar energia mitjançant microorganismes anaerobis que
degraden la matèria orgànica en diverses fases fins a obtenir biogàs.

3. Compostatge: els residus de matèria orgànica i d’aigua generats a la biometanització es tracten per obtenir compost.

4. EDAR: tractar els lixiviats i les aigües residuals resultants del procés per poder reutilitzar-la o abocar-la.

Sistemes de recollida de la FORM:

1. Recollida Selectiva Comercial: és la recollida municipal. Per la FORM es proporciona als establiments adherits a la RSC,
contenidors interns (bujols o contenidors grans) en funció el volum de residus generat de la fracció. L’empresa de recollida
els passa a buidar diàriament a partir de les 22:00 h. per això, els bujols, s’han de deixar al carrer entre les 20:00 h. i les
22:00 h. i recollir un cop estiguin buits, al més aviat possible.

2. Recollida Convencional: és fer l’ús del sistema implantat de contenidors, pneumàtica, plataformes mòbils o porta a porta,
establert a la zona on es troba l’establiment. Per la FORM hi ha:

• Contenidors (contenidors amb xip a Sant Andreu) de tapa marró amb horari de llençar els residus orgànics entre
les 20:00 h. i les 22:00 h. Dipositant-los amb bosses.

• Pneumàtica de porta marró, sense horari per dipositar els residus, però els residus orgànics sempre dins de
bosses. Per alguns establiments se’ls proporciona clau per la quantitat de residus que generen.

• Porta a porta amb cubells de la FORM, seguir els dies de recollida de FORM establerts per cada zona i dins l’horari
de 20:00 h. a 22:00 h. i dipositar-los a la zona acordada per la finca. Molt semblant per la recollida amb camió de
les Plataformes Mòbils (els horaris varien).

3. Recollida privada: horari i sistema a utilitzar (contenidor, bujol, cubell o bosses) dels residus FORM acordats amb
l’empresa privada. La gestió a Mercabarna funciona com la privada i cal un justificant.
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PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE LA FRACCIÓ PAPER I 
CARTRÓ 

ORIGEN
Gestió forestal sostenible

COMPOSICIÓ
Paper lliure de clor i de 

productes químics

CERTIFICATS DE 
QUALITAT

Compra responsable de 
paper reciclat

CONSUM
Mesures per a l’estalvi de 

paper

PREVENCIÓ

REAPROFITEM
El paper per les dues cares

REUTILITZACIÓ

Llibretes amb els fulls usats per 
una cara

Safates d’oficina per recollir els 
fulls a reutilitzar
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RECICLATGE

CONVENCIONAL 
COMERCIAL 

PRIVADA

Recuperació de 
materials

Nous productes de paper

Pasta de paper

Prevenció de P/C:
1. Compra i consum responsable: tenir en compte l’origen (FSC, Forest Stewardship Council, gestió sostenible dels

boscos), si el producte és sostenible i la composició té un percentatge de fibra recuperada.
• Formació del personal de l’establiment per promocionar i afavorir un consum i una compra responsables, en

especial atenció amb els productes químics.
• Certificats de qualitat dels productes per facilitar informació als comerciants sobre la importància d’oferir

productes que provenen del comerç just, de proximitat i que són ecològics.
2. Accions de prevenció internes: accions que es poden realitzar a les activitats econòmiques per reduir el consum de

paper i cartró, implicant a tot l’equip i als/les clients/es.
• Campanya d'enviament d’e-mails i newletters amb propostes per millorar la prevenció dels residus i la seva

posterior aplicació als establiments.
• Reduir el consum de paper evitant les impressions innecessàries i promovent l’ús de les pantalles com a

suport en les reunions, digitalitzar la documentació i implementar eines informàtiques que substitueixin el
format físic (campus virtuals, bloc de notes, calendaris, enquestes...).

• Imprimir només quan sigui necessari, fent servir les dues cares del paper i en blanc/negre.
• Reduir el nombre d’impressores a l’oficina.
• Unificar el contenidor de paper a l’oficina.
• Fomentar l'ús de la butlleta electrònica entre els clients envers la butlleta en paper.
• Substitució d'equips antics eliminant la utilització de tiquets i bandes magnètiques, compromesos amb la

responsabilitat mediambiental. Per exemple Biom Park nou sistema pioner ticketless, funciona per
identificació de matrícula.

• Comunicació digital: la comunicació interna amb el client serà amb codi QR, Whatsapp o altres Apps, no
havent-hi paper.

Reutilització de Paper i Cartró:
1. Reutilitzar materials utilitzats per fer altres funcions com la conversió en llibretes i blocs de notes, organitzar un

sistema per recollir els fulls de paper per reutilitzar, per exemple col·locant safates d’oficina.
2. Aprofitament de les caixes de cartró dels proveïdors i en el cas de cartró d'alt gramatge retorn al proveïdor per

reutilitzar-les.
Reciclatge de la fracció P/C:
1. Instal·lació de punts de recollida de documentació per a ús intern i contractació d'una empresa per a la recollida,

destrucció, reciclatge i certificació.
2. Campanyes per a la recollida d'escombraries i cartons: realització de formacions personalitzades a cada establiment

(horaris de recollida i correcta gestió, etc.)
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RECOLLIDA 
PRIVADARECOLLIDA 

CONVENCIONAL

RECOLLIDA 
COMERCIAL

Horari: 21:00 – 22:00 h.
dies acordats amb l'empresa de 

recollida

GESTIÓ CORRECTA DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ

Horari: acordat amb
l’empresa

GESTIÓ CORRECTA DEL P/C
En aquesta fracció es diposita paper i cartró net de greix i olis, en cas que estiguin bruts de greixos es diposita a la resta.
Un cop arriba a la planta de tractament, el pas previ és l’eliminació d’impropis i seguidament la fabricació de pasta de paper
per obtenir nous productes d’aquest material, mitjançant la dissolució de les fibres de cel·lulosa amb aigua.
El paper i cartró brut de greix no es pot llençar, perquè durant el procés de fabricació de la pasta de paper podria
contaminar l’aigua i el resultat final del tractament de reciclatge, i suposaria una despesa d’aigua, econòmica i ambiental
elevada.
Sistemes de recollida de la fracció P/C:
1. Recollida Selectiva Comercial: és la recollida municipal. Per la fracció del paper i cartró hi ha dos tipus:

• RSC-Cartró: és la Recollida Selectiva Comercial municipal de cartró. Només es diposita el cartró al carrer els
dies acordats per la zona de recollida en l’horari de 21:00 h. i 22:00 h. S’ha de deixar plegat i lligat al costat de
la porta de l’establiment. Pel que fa al paper s’ha de dipositar al contenidor blau del carrer, sense bosses de
plàstic.

• Bujols o contenidors: recollida selectiva comercial municipal del paper i el cartró, conjuntament, en la qual es
proporciona als establiments adherits a la RSC, contenidors interns (bujols o contenidors grans) en funció el
volum de residus generat per la fracció. L’empresa de recollida els passa a buidar dm-dj-ds o dll-dc-dv a partir
de les 22:00 h. per això, els bujols s’han de deixar al carrer entre les 21:00 h. i les 22:00 h. i recollir un cop
estiguin buits, al més aviat possible.

2. Recollida Convencional: és fer l’ús del sistema implantat de contenidors, contenidors soterrats, plataformes mòbils o
porta a porta, establert a la zona on es troba l’establiment. Per la fracció P/C hi ha:

• Contenidors de tapa blava o contenidors soterrats de porta blava, no hi ha horaris. Dipositar-los amb bosses
de paper o cartró o sense bosses.

• Plataforma mòbil, seguir els dies i horaris establerts a la zona amb bosses de paper o cartró o sense bosses.
• Porta a porta amb bujols o bosses de paper, seguir els dies de recollida de P/C establerts per cada zona i dins

l’horari de 20:00 h. a 22:00 h. i dipositar-los a la zona acordada per la finca.
3. Recollida privada: horari i sistema a utilitzar (contenidor, bujol, cubell o bosses) dels residus P/C acordats amb

l’empresa privada. O portar-ho al Punt Verd de Mercabarna i demanar el justificant de la seva gestió correcta.
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PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE LA FRACCIÓ VIDRE

RECICLATGE

CONVENCIONAL 
COMERCIAL 

PRIVADA

Recuperació de 
materials

Nous envasos de vidre

Trituració

REDUIR
Evitem llençar  

ampolles i envasos

BENEFICIS
Estalvi de recursos 
utilitzant aigua de 

l’aixeta

QUALITAT
Serveis de qualitat als

clients

PREVENCIÓ

REOMPLIM
Tornar a omplir les 
ampolles de vidre

REUTILITZACIÓ

Envasos de vidre 
reutilitzables al canal 

HORECA

24

A Catalunya es consumeixen 9 milions de begudes embotellades diàriament; per evitar el consum de noves matèries i de
recursos en la generació de nous productes i en el reciclatge per fer subproductes es poden realitzar les accions de
prevenció i reutilització.
Prevenció de la fracció Vidre:
1. Fer ús de l’aigua de l'aixeta en ampolles reutilitzables (es pot fer servir un sistema de filtratge de l'aigua, però només

si es vol corregir el gust de clor o reduir les sals minerals).
• Envasos de vidre reutilitzables al canal HORECA. Exemple l’establiment La Panxa del Bisbe.

2. Afavorir o incentivar l’ús de cantimplores en lloc d’aigua envasada (l’empresa les pot facilitar a l'equip) i posar a
disposició del personal, gots, tasses, plats i coberts reutilitzables en lloc de recipients d’un sol ús. Caldrà facilitar un
espai de neteja.

Reutilització de la fracció Vidre:
1. Promoure que els proveïdors facin retorn i reutilització dels envasos de vidre, tant ampolles de begudes com pots de

conserves i d’altres.
2. Adjuntar-se al projecte reWINE per retornar les ampolles de vi, perquè les reomplin i es tornin a comercialitzar. Està

en estat de prova.
3. La reutilització d’ampolles, des de la seva neteja, etiquetatge, embotellament i distribució al mercat fins que no es

poden reutilitzar més i es reciclen.
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GESTIÓ CORRECTA DE LA FRACCIÓ VIDRE

RECOLLIDA 
PRIVADA

RECOLLIDA 
CONVENCIONAL

RECOLLIDA 
COMERCIAL

Horari: 08:00 – 14:00h.
dll-dj-ds o dm-dv-dgHorari: 08:00 – 22:00 h.

Horari: acordat amb
l’empresa

El tractament que segueix el vidre és la trituració, fins que esdevé calcina. Aquest vidre es fon i s’obtenen nous envasos
d’aquest material.
El procés, després de l’abocament del contingut dels iglús a les cintes transportadores s’eliminen els impropis, uns s’envien
a les altres plantes de reciclatge i altres a tractaments finalistes. Posteriorment, es va garbellant i per granulometria i per
detecció òptica se separen els fragments i es porten a fabricar nous envasos. Es fon el casc de vidre (vidre esmicolat) fins a
assolir una massa líquida homogènia i s’adapta per donar forma als envasos amb motlles i tisores automàtiques.
NO. Taps, ceràmica i cristall (vaixella), vidre pla, miralls, bombetes i fluorescents.
Sistemes de recollida de la fracció Vidre:
1. Recollida Selectiva Comercial: és la recollida municipal.

• Bujols o contenidors: recollida selectiva comercial municipal de la fracció vidre, en la qual es proporciona als
establiments adherits a la RSC, contenidors interns (bujols o contenidors grans) en funció el volum de residus
generat per la fracció. L’empresa de recollida els passa a buidar segons els dies establerts (dll-dj-ds o dm-dv-
dg) a partir de les 14:00 h. per això, els bujols s’han de deixar al carrer entre les 08:00 h. i les 14:00 h. i recollir
un cop estiguin buits, com més aviat millor.

2. Recollida Convencional: és fer l’ús del sistema implantat de contenidors, contenidors soterrats, plataformes mòbils o
porta a porta, establert a la zona on es troba l’establiment. Per la fracció Vidre hi ha:

• Contenidors de tapa verda o contenidors soterrats de porta verda. Dipositar-los sense bosses i dins l’horari de
08:00 h. a 22:00 h. per la normativa de soroll.

• Plataforma mòbil, seguir els dies i horaris establerts a la zona i dipositar-los sense bosses.
• Porta a porta amb cubell, seguir els dies de recollida del vidre establerts per cada zona i dins l’horari de 20:00

h. a 22:00 h. i dipositar-los a la zona acordada de la finca.
3. Recollida privada: horari i sistema a utilitzar (contenidor, bujol, cubell o bosses) dels residus de vidre acordats amb

l’empresa privada.
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PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE LA FRACCIÓ 
RECICLABLES

Classificació

RECICLATGE

CONVENCIONAL 
COMERCIAL 

PRIVADA

Nous productes de metall i 
plàstic

Recuperació de materials

COMPRA A GRANEL
Eliminem els 

sobreembalatges

EVITAR LES BOSSES DE 
PLÀSTIC

Utilitzem cabàs, carro o 
bosses reutilitzables

REDUCCIÓ DE L’IMPACTE 
AMBIENTALDirectiva UE 

2019/904

PREVENCIÓ

COMPRA RESPONSABLE 
AMB ENVASOS 

REUTILITZABLES

REUTILITZACIÓ

App Youbumerang

Cantimplores i tasses a la 
feina

Pacte per a la reutilització 
del comerç català

Prevenció dels reciclables:
1. Compra i consum responsable:

• Utilització de bosses reutilitzables.
• Organitzar un club de compres: oferir el servei de compra conjunta d’envasos, per substituir els plàstics per altres materials

més sostenibles, sense haver de fer una gran comanda i sense necessitat de tenir estoc per aconseguir un millor preu.
• Promoure la compra responsable, de proximitat i sense plàstics
• Compra a l’engròs de productes més respectuosos amb el medi ambient per reduir els envasos. Com per exemple el projecte

ECOFROD per tal d'utilitzar Ozó (O3) per la neteja i desinfecció dels locals.
• Distribució de fitxes informatives amb consells per la prevenció i correcta gestió de residus.

2. Accions de prevenció externes:
• El Compromís Barcelona Plàstic Zero és el resultat del treball de les organitzacions de la Taula Plàstic Zero i pretén visualitzar

la seva acció a través de projectes concrets i encoratjar a altres organitzacions de la ciutat a sumar-s'hi per fer front a la
cultura d'usar i llençar.
https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero

• Implementació de polítiques per afavorir l’ús de bosses reutilitzables, reciclades i de paper.
• Oferir avantatges a la clientela en la compra o servei cada vegada que portin els seus envasos, recipients, cabassos, bosses i

carros propis per la compra.
• Campanya en el marc del DM del Medi ambient, on es proposa als clients que facin foto del mitjà de transport o estris que

usen per anar a comprar i contribuir amb el respecte pel medi ambient. Només per participar reben un mail i poden passar a
recollir per les oficines, una bossa per anar a fer la compra. Al final del concurs entre totes les participants es fa el sorteig de
10 lots de productes sostenibles valorats en 100 € cada un, que aportaran les botigues associades.

• Fomentar al sector de la restauració a motivar els seus clients a endur-se a casa els aliments sobrants amb envasos
compostables o que els mateixos clients siguin els que portin l’envàs de casa seva.

• Promocionar la compra de gots de plàstic reutilitzables per les activitats al carrer. Objectiu que cada entitat adherida disposi
de 3000 gots per festes. A més, serviran per col·leccionar, fomentar els carrers i les seves festes populars.

Reutilització dels materials reciclables:
1. Promoure l’economia circular per evitar generar residus, per exemple amb l'app Youbumerang (app d'envasos reutilitzables per a take

away)
2. Promoure que els proveïdors facin retorn i reutilització dels envasos .
3. Afavorir o incentivar l’ús de cantimplores en lloc d’aigua envasada (l’empresa les pot facilitar a l'equip) i posar a disposició del personal

gots, tasses, plats i coberts reutilitzables en lloc de recipients d’un sol ús. Caldrà facilitar l’espai de neteja.
4. Intercanvi i reutilització de testos de plàstic per altres trasplantaments (retornar a la botiga).
5. Reutilització de palets i tota classe de material d'embalatge per minimitzar els residus provinents del negoci Prevenció de residus
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RESTRICCIONS A PLÀSTICS D’UN SOL ÚS

Bastonets de cotó

Vaixella de plàstic
d’un sol ús

Palletes de plàstic

Remenadors de 
beguda

Bastonets dels globus

Envasos, vaixella, tapes i taps de 
poliestirè expandit

QUÈ 
PODEM 
FER?

 Estendre la responsabilitat del productor/a.
 Prevenció qualitativa i quantitativa
 Disseny senzills i fàcil separació dels materials
 Informació als consumidors/es.
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El 2021, la normativa UE va prohibir els plàstics d’un sol ús. Cal trobar una alternativa amb materials sostenibles o eliminar-los. A més de la
prohibició dels plàstics oxodegradables, també s'inclouen els recipients de menjar ràpid de poliestirè expandit, i reduir el consum a un
25% pel 2025 dels productes contaminants, però encara sense alternativa on s'inclouen els envasos d'un sol ús.
Quins productes de plàstic tenen prohibició. Productes de plàstic d’un sol ús subjectes a l’article 5 sobre restriccions a la introducció en el
mercat:
1. Bastonets de cotó
2. Coberts (forquilles, ganivets, culleres, escuradents).
3. Plat, palletes i remenadors de begudes.
4. Bastonets destinats a subjectar i anar units a globus
5. Recipients per a aliments, fets de poliestirè expandit, com ara caixes, amb tapa o sense, utilitzats amb la finalitat de contenir

aliments que:
• Estan destinats al consum immediat, in situ o per emportar i normalment es consumeixen en el mateix recipient
• Estan preparats per al consum sense cap altra preparació posterior, com cuinar, bullir o escalfar, inclosos els recipients

per a aliments utilitzats per menjar ràpid o altres aliments llestos per al consum immediat, excepte els recipients per a
begudes, els plats i els envasos i embolcalls que contenen aliments.

6. Els recipients per a begudes fets de poliestirè expandit, incloses les tapes i taps.
7. Els gots per a begudes fets de poliestirè expandit, incloses les tapes i taps
Què podem fer?
1. Prevenció qualitativa: alternatives que tinguin un impacte menor al medi ambient. Requeriment de disseny.
2. Prevenció quantitativa: reducció del consum i informació als consumidors/es.
3. Millor gestió dels residus: fàcil separació dels materials (disseny) i senzills i estendre la responsabilitat del productor/a.
Productes subjectes a etiquetatge
Aquests productes en ser comercialitzats han d’incloure en el seu envàs o en el mateix producte, una marca ben visible, clarament llegible
i indeleble que informi els consumidors sobre els següents aspectes: en primer lloc, les opcions adequades de gestió dels residus del
producte o els mitjans d'eliminació dels residus que cal evitar per a aquest producte, d'acord amb la jerarquia de residus. En segon lloc, la
presència de plàstics en el producte i el consegüent impacte mediambiental negatiu dels abocaments d'escombraries dispersa o dels
mitjans inadequats d'eliminació de residus del producte en el medi ambient.
•Compreses, tampons higiènics i aplicadors de tampons.
•Tovalloletes humides, és a dir, tovalloletes humides per a higiene personal i per a usos domèstics.
•Productes del tabac amb filtres i filtres comercialitzats per utilitzar-se en combinació amb productes del tabac.
•Gots per a begudes
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GESTIÓ CORRECTA DE LA FRACCIÓ RECICLABLES

RECOLLIDA 
PRIVADARECOLLIDA 

CONVENCIONAL
Horari: acordat amb

l’empresa
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El tractament dels reciclables depèn del tipus de materials separats plàstics, envasos fèrrics i d'alumini, porexpà i brics.
Després d’un procés de selecció i eliminació d’impropis s’envien a la planta de reciclatge corresponent per obtenir
subproductes d’aquest material.
Si un producte posa que és Biodegradable, no aporta cap valor per si mateix, cal especificar en quin medi es degraden
(sòl, aigua o compost). El consumidor aconsegueix aquesta informació mitjançant etiquetes que ho certifiquin.
Sistemes de recollida de la fracció Reciclables (possibles canvis per les noves contractacions):
1. Recollida selectiva comercial: només en casos molt especials es fa la recollida municipal. Es proporciona un cubell

de tapa groga o contenidors, als establiments adherits a la recollida. (molt puntual).
2. Recollida Convencional: és fer l’ús del sistema implantat de contenidors, contenidors soterrats, plataformes

mòbils o porta a porta, establert a la zona on es troba l’establiment. Per la fracció reciclables hi ha:
• Contenidors de tapa groga o contenidors soterrats de porta groga. Dipositar els materials reciclables

amb bosses de plàstic o sense bosses i dins del contenidor. No hi ha horari per dipositar-los.
• Plataforma mòbil, seguir els dies i horaris establerts a la zona i dipositar-los amb bosses de plàstic o

sense bosses.
• Porta a porta amb cubell o bosses amb xip, seguir els dies de recollida dels reciclables establerts per

cada zona i dins l’horari de 20:00 h. a 22:00 h. i dipositar-los a la zona acordada de la finca.
3. Recollida privada: horari i sistema a utilitzar (contenidor, bujol, cubell o bosses) dels residus d’envasos lleugers

acordats amb l’empresa privada.
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RECICLATGE
Separem correctamente 

en origen

PREVENCIÓ

NOUS COSTUMS

REUTILITZACIÓ

Fem ús de productes 
sanitaris reutilitzables

Utilitzem draps i fregalls

Fem servir estovalles i 
tovallons de roba

REDUIR
Canviem els hàbits de 

consum

Valorització energètica

Dipòsit controlat

CONVENCIONAL 
COMERCIAL 

PRIVADA

Bioestabilitzat

Recuperació de 
materials

TRACTAMENT

PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DEL REBUIG

Prevenció del rebuig
1. Separar correctament en origen les fraccions aprofitables permet reduir el rebuig. A més reciclatge, menys rebuig.

• Formacions gratuïtes als comerços de Gestió de Residus com "Reduir els residus: un benefici per al teu
comerç i per al barri". I fer un repàs d'accions bàsiques que poden dur a terme.

• Acordar convenis de col·laboració per fomentar l’ús de materials sostenibles i la correcta i eficient gestió dels
residus.

• Assegurar-se que l’empresa de recollida de residus els gestioni correctament.
2. Canviar els hàbits de consum. A menys residus, menys rebuig.

• Fomentar la compra i el consum responsable dins l’establiment i als i les clientes, oferint informació del
procés de reciclatge dels productes que s’ofereixen.

• Replantejar el consumisme i evitar els productes oferts d’un sol ús, que augmenten els residus i impactes
ambientals en tot el cicle de vida.

Reutilització del rebuig
1. Els residus del rebuig són els que no se’ls pot donar una segona vida per reutilitzar i tampoc es poden aprofitar els

materials per formar nous productes, d’aquesta manera les accions de reutilitzar es basen a substituir productes d’un
sol ús per elements reutilitzables. Nous costums:

• Canviar el paper de cel·lulosa i tovallons de paper per estovalles, tovallons i tovalloles de roba.
• Utilitzem draps, fregalls, camusses de teles, reutilitzables.
• Fer ús i promoció de productes sanitaris reutilitzables (bolquers, compreses, copa menstrual...).

2. Utilitzar el rebuig per conscienciar dels residus que generem, per exemple organitzar un concurs com el Upcycling
Drap-Art on comerços donen articles de rebuig i artistes els transformen en objecte artístic.

Tractament del rebuig
L’excés de residus produït pel model de consum provoca que es saturin els tractaments de reciclatge i la gestió incorrecta
dels residus fa que no es pugui recuperar la majoria de materials. Per aquest motiu hi ha moltes accions per recuperar
residus que s’han dispersat al medi i tenen un impacte negatiu a l’ambient. Per exemple:

• Impulsar la compra de peces de roba i vestuari laboral fabricat amb teixit de materials reciclats. Com els
Teixits Seaqual fabricats amb fil de polièster d'alta qualitat elaborat a partir de materials reciclats que
inclouen ampolles de plàstic post consum i plàstic capturat del mar. I amb tintes ecològiques i acabats basats
en estalvi d'aigua i energia.
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RECOLLIDA 
CONVENCIONAL

Horari: 20:00 – 22:00 h.
Tots els dies

RECOLLIDA 
PRIVADA

RECOLLIDA 
COMERCIAL

Horari: 20:00 – 22:00 h.
Tots els dies

Horari: acordat amb
l’empresa

GESTIÓ CORRECTA DEL REBUIG

30

GESTIÓ CORRECTA DEL REBUIG
A aquesta fracció va el que no es pot separar. És molt important reduir-la per l’impacte ambiental que genera, donat que
va directament a valorització energètica i finalment, a dipòsits controlats.
Els Ecoparcs són les plantes de tractament de la del rebuig i atès que encara no s’ha arribat a una separació perfecta de
les fraccions aprofitables, el tractament d’aquests residus ha de constar, primer de tot, de procediments de recuperació
de materials reciclables.
Sistemes de recollida del REBUIG:
1. Recollida Selectiva Comercial: és la recollida municipal. Pel rebuig es proporciona als establiments adherits a la RSC,

contenidors interns (bujols o contenidors grans) en funció el volum de residus generat per la fracció. L’empresa de
recollida els passa a buidar diàriament a partir de les 22:00 h. per això, els bujols s’han de deixar al carrer entre les
20:00 h. i les 22:00 h. i recollir un cop estiguin buits, al més aviat possible.

2. Recollida Convencional: és fer l’ús del sistema implantat de contenidors, pneumàtica, plataformes mòbils o porta a
porta, establert a la zona on es troba l’establiment. Pel rebuig hi ha:

• Contenidors de tapa grisa amb horari de tirar els residus entre les 20:00 h. i les 22:00 h. Cal dipositar-los
amb bosses.

• Pneumàtica de porta grisa, sense horari per dipositar els residus, però sempre dins de bosses. A alguns
establiments se’ls proporciona una clau per la quantitat de residus que generen.

• Porta a porta amb bosses de rebuig, cal seguir els dies de recollida establerts per cada zona i dins l’horari de
20:00 h. a 22:00 h. i dipositar-los a la zona acordada a la finca. Molt semblant per la recollida amb camió de
les Plataformes Mòbils (els horaris varien).

3. Recollida privada: horari i sistema a utilitzar (contenidor, bujol, cubell o bosses) dels residus del rebuig acordats amb
l’empresa privada. La gestió a Mercabarna funciona com la privada, cal un justificant.
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RESPONSABILITAT 
Comprem i venem 
electrodomèstics 

respectuosos amb el 
medi 

LOGÍSTICA INVERSA
Retornar els palets als 

proveïdors

PREVENCIÓ 
PRODUCTES DE NETEJA

Utilitzem productes 
ecològics i 

biodegradables

PREVENCIÓ

PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS ESPECIALS

REUTILITZACIÓ  PALETS I 
CAIXES DE FUSTA. 

Decoració  

REUTILITZACIÓ

AUTOREPARACIÓ: 
Reparatruck

MERCATS I XARXES 
d’intercanvi

RECICLATGE

Preparació per la 
reutilització

Recuperació de 
materials

Estabilització de 
materials

31

Prevenció de residus especials
1. Responsabilitat

• Comprar i vendre electrodomèstics respectuosos amb el medi ambient, tenint en compte l’eficiència energètica, la qualitat
dels materials i el procés de fabricació. D’aquesta manera reduïm el consum energètic, augmentem la durada dels
electrodomèstics i facilitem la reparació i el reciclatge dels materials.

• Conèixer el cicle de vida dels productes i disposar de peces de recanvi.
• Ús de vinils publicitaris de fibres naturals, lliures de PVC, i amb tintes ecològiques per reduir l'impacte mediambiental.
• Impulsar la compra de peces de roba i vestuari laboral fabricat amb teixit de materials reciclats. Exemple Teixits Seaqual.

2. Prevenció de residus perillosos
• Formació del personal dels establiments per promocionar i afavorir un consum i compra responsables, en especial atenció

amb productes químics com són els productes de neteja ecològics i biodegradables.
• Eliminació d’esprais ambientadors i substituir-los per atomitzadors d'aigua i olis essencials.

3. Logística inversa
• Retornar els palets i les caixes de fusta, plàstic i porexpan als proveïdors/es

Reutilització dels residus especials
1. Reutilització a l’establiment o activitat econòmica:

• Reutilitzar materials utilitzats per fer altres funcions com aprofitar fustes per fer mobles i fer els aparadors dels comerços.
• Reutilització de palets i tota classe de material d'embalatge pel mateix ús per minimitzar els residus provinents del negoci.

2. Autoreparació
• Aprofitar roba que ja no es fa servir per crear altres peces.
• Reparatruck: servei mòbil d’autoreparació. Es tracta d’una unitat mòbil amb eines i una persona especialitzada que ofereix la

reparació gratuïta a la ciutadania, per tal que les persones aprenguin a reparar els seus electrodomèstics, aparells electrònics,
aparells de telecomunicacions i bicicletes. L’objectiu és fomentar la reparació i durabilitat dels objectes per millorar la
prevenció de residus. A més, aquest servei s’ofereix als ajuntaments que ho vulguin.

• Reparat millor que nou: és un servei de suport i assessorament gratuït als ciutadans per tal que es puguin reparar ells
mateixos alguns aparells i objectes.

• Restarters Barcelona: és un col·lectiu que vol impulsar alternatives a l’obsolescència planejada i la reapropiació de
coneixements tecnològics. Inspirats per l’experiència de Restart Project, aquest col·lectiu sorgeix amb el propòsit d’activar i
promoure l’autoorganització de Restart Parties als diferents barris de Barcelona.

3. Mercats i xarxes d’intercanvi
• Materials en donació a la xarxa B+S: a la Xarxa B+S pots sol·licitar materials que altres organitzacions han cedit, o bé oferir

materials que no fas servir (excedents de materials, canvi de mobiliari, etc.) que per a tu és un residu, però que pot ser un
recurs i tenir una segona vida dins d'una altra organització.
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Punts Verds de Zona

Punt Verd de Mercabarna

Proveïdor

GESTIÓ CORRECTA DELS RESIDUS ESPECIALS

Reciclatge dels residus especials (diapositiva anterior, no hi cabia)
• Acordar un conveni amb l’empresa de gestió de residus especials per donar suport al Petit Productor

de Residus (SDR), així com assessorament normatiu.
• Millorar el compromís dels instal·ladors a l’hora de realitzar els contractes de Gestor de Residus en

gasos fluorats, així com els certificats tant dels gasos com dels olis dels compressors de les màquines.
• Programa Ecoinstaladores és conscienciar als instal·ladors sobre la importància de dur a terme una

correcta desinstal·lació dels aparells d'aire condicionat, calderes... i augmentar la recollida dels seus
residus.

• Acordar conveni de col·laboració amb AMBILANP per facilitar contenidors per la recollida gratuïta de
les bombetes i fluorescents. El Gremi mantindrà informades a les ferreteries per e-mail amb informació
referent a com i perquè reciclar.

• Campanyes de reciclatge de joguines. Als Punts Verds tenen contenidors especials per la recollida de
joguines i hi ha altres entitats que fan accions com la següent; les persones que venen a la botiga i
porten una joguina antiga que no serveixi per reciclar-la correctament als contenidors de la botiga,
se’ls ofereix un descompte a la propera compra.

• Recollida d'ulleres graduades usades per al seu reciclatge i lliurament a ONGs d'ajuda al tercer món
(Projecte Ajuda a Senegal - Hospital Plató)

• L’oli es pot reciclar als nostres establiments, com l’exemple de la pastisseria que converteix en sabó
l’oli utilitzat.

És necessari disposar de la documentació que justifiqui la gestió correcta de les caixes de fusta, plàstic i 
porexpan (del Punt Verd de Mercabarna o d’altre tipus de gestor homologat).
Per a qualsevol consulta relacionada amb la liquidació dels Preus Públics el document de referència és el 
BOPB ANNEX III. PREUS PÚBLICS DE L’ÀREA D’ECOLOGIA URBANA pàg. 36-
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DESCOMPTES 
Preus Públics

dels PVZ
ADHESIÓ 
cal un pla

d’acció validat
per B+S

Què són les targetes de Punt Verd de Zona? 

Les targetes d'usuari dels Punts Verds de Zona són uns carnets expedits per l'Ajuntament
de Barcelona que atorguen el dret a disposar d'un descompte en el preu públic del
servei de recollida de residus en els Punts Verds de Zona de la ciutat de Barcelona.
Qui pot sol·licitar les targetes de Punt Verd de Zona? 

1. La vostra organització. 
2. Les activitats econòmiques associades a la vostra entitat i incloses al certificat 

d’adhesions 2021
3. Activitats amb seu a la ciutat de Barcelona que s’hagin adherit al vostre Pla 

d’acció 2021. 
4. Si teníeu un pla publicat d’any/s anterior/s amb vigència 2021,  activitats amb seu a

la ciutat de Barcelona que van prorrogar la seva adhesió aquest any. 
Aquestes targetes tindran validesa durant tot l’any 2022. 
• Gaudiran d’una reducció del 50% en la tarifa els petits industrials (runa neta) i

comerciants de Barcelona que disposin de targeta activa al 2021, si l’any 2020 van
implementar un pla d’acció en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de
Barcelona 2012-2022.

• Gaudiran d’una reducció del 100% en la tarifa, les associacions i entitats sense ànim
de lucre de Barcelona signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que
disposin de targeta activa al 2021, si l’any 2020 van implementar un pla d’acció de
sostenibilitat. Pels residus derivats de la seva activitat de negoci no s’aplicarà
bonificació.
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COM ES GESTIONEN ELS RESIDUS MUNICIPALS?

Serveis de recollida comercial

Dins zona recollida comercial
(Eixos comercials)

Fora zona recollida 
comercial

Cost fix anual en funció de la 
superfície del local i tipologia 

d’activitat (epígraf IAE).

Part fixa volum instal·lat 
(orgànica, P/C i vidre) + part 
variable volum rebuig recollit.

Entre 120 l. 
i menys de 

600 l.

Grans Generadors igual o
més de 600 l.

Menys de 
120 l.

Preus Públics

Bujols* BujolsAssimilable a 
convencional

Freqüències 
del servei

O

R V

P/C

Diària

Segons 
empresa de 
recollida

2/3 cops
set.

*Sempre que l’Ajuntament doni el servei i ho avalin criteris tècnics.

La recollida comercial és la que es realitza als comerços situats en determinades zones comercials de la
ciutat, zones de recollida selectiva comercial porta a porta; o als establiments que estant fora de les
zones de recollida comercial, i siguin grans generadors (igual o més de 600 l/dia d’orgànica/rebuig o igual
o més de 600 l/setmana de paper/cartró o vidre) d’alguna fracció de residus, sempre que no acreditin que
algun transportista els hi recull la fracció generada d’acord amb la normativa vigent. Val a dir que no tots
els establiments ubicats a zones de recollida selectiva comercial estan adherits a aquest servei de
recollida.
Aquest servei específic de recollida, millora la gestió dels residus i permet una major adaptació a les
necessitats de les diferents activitats econòmiques.
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PREUS PÚBLICS DEL SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
COMERCIALS (2022)

Grup Coeficient (c) Fraccions generades Activitats generadores
A 1 Resta Professional i empresarial no classificat

B 1,5 Resta i paper-cartró Comerç tèxtil i oficines

C 2 Resta, paper-cartró, vidre i envasos Serveis d’oci, lleure i bars

D 2,5 Resta, orgànica i paper-cartró Comerç alimentari

E 3 Resta, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos Serveis amb restauració

Si el volum d’orgànica i rebuig < 600 l/dia o si el volum de P/C, envasos o vidre 
< 600 l/setmana

Superfície > 250m2

325,94 €/any (a)

Superfície entre 51 i  
250m2

163,59 €/any (a)

Superfície entre 
26 i 50m² 
137,95 €/any (a)

Superfície ≤ 25m2

100,20 €/any (a)

PetitMínim Mitjà Important

Liquidació resultant = tarifa segons superfície (a) x coeficient 
de classificació (c)

En el cas dels generadors mínims, petits, mitjans i generadors importants, el pagament es calcula en
funció de la classificació, per superfície del local, i d’un coeficient que s’assigna segons l’activitat
desenvolupada per l’establiment (segons l’epígraf IAE).

Per a qualsevol consulta relacionada amb la liquidació dels Preus Públics el document de referència és el 
BOPB ANNEX III. PREUS PÚBLICS DE L’ÀREA D’ECOLOGIA URBANA. Pàg. 25-28

Pàgina web d’Hisenda: https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca?profile=1#
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PREUS PÚBLICS DEL SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
COMERCIALS (2022)

Si el volum d’orgànica i rebuig ≥ 600 l/dia o si el volum de P/C, envasos o vidre 
≥ 600 l/setmana

Volum O+R ≥ 600 l/día
Volum P/C, E o V ≥ 600 l/set.

Gran Generador

Tarifa: Una part fixa (volum i nombre de contenidors de les
fraccions selectives instal·lades) i una part variable
(depenent del volum de rebuig recollit diàriament)

Els grans generadors tenen un sistema de tarifació del preu públic diferent de la resta de productors de
residus, on hi ha una part fixa (per volum de contenidors de les fraccions selectives instal·lades) i una part
variable depenent del volum de rebuig recollit diàriament.
Totes les tarifes van gravades amb l’IVA del tipus impositiu reduït (vegeu ANNEX I. Preu públic per la
prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals de Barcelona)
L’activitat estarà exempta del pagament si acredita que una empresa privada inscrita al registre de
transportistes de residus de l’ARC recull la totalitat dels residus que genera. Igualment, s’aplicarà el
descompte corresponent a aquells que tinguin gestor privat per a alguna de les fraccions.

Liquidació resultant Resta =  tarifa segons nombre i volum x dia 
Liquidació resultant Fraccions selectives =  tarifa segons nombre i volum x any

ANNEX III. PREUS PÚBLICS DE L’ÀREA D’ECOLOGIA URBANA. Pàg. 28-29
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Activitats 
professionals 
exercides al 

domicili

Activitats 
de 

temporada

Reduccions
del preu 

públic
Empresa 

privada o Punt 
Verd de 

Mercabarna

Compromís 
Ciutadà per la 
Sostenibilitat.

PREUS PÚBLICS DEL SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
COMERCIALS (2022)

Article 8è. Reduccions del preu públic.
a) Activitats de temporada. Les activitats de temporada sotmeses a llicències d’ocupació d’espais de domini públic gaudiran d’una

reducció del 50% de la tarifa corresponent, sempre que l’activitat esmentada sigui exercida durant un període màxim de sis mesos.
b) Gestió de residus mitjançant transportistes i gestors privats de residus. Les tarifes del preu públic podran ésser objecte de reduccions

quan acreditin que per alguna de les fraccions generades disposen de la validació de l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de
recollida selectiva i/o sistema de logística inversa per a l’any en curs. Aquest supòsit es validarà sempre i quan s’acrediti la gestió privada
de la totalitat de la fracció o fraccions per les quals es disposa d’un contracte amb un operador privat.

Pels establiments que no siguin grans generadors, la reducció del preu públic consistirà en una reducció del coeficient en funció de
cadascuna de les fraccions recollides selectivament (P/C 0,50; E 0,50; V 0,25; FORM-RESTA 1,75; FORM 0,75; RESTA 1,00)
Pels establiments considerats grans generadors, en el que es realitzi la seva recollida mitjançant el servei municipal, donat que les
tarifes del preu públic es calculen en base al servei prestat, les seves liquidacions no estaran condicionades a l’aplicació de
coeficients reductors.

c) Reconeixement a la contribució realitzada al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Gaudiran d’una reducció del 10% sobre les
tarifes resultants les entitats i empreses de Barcelona que hagin implementat un pla d’acció en el marc del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat de Barcelona per una de les vies següents:

Els centres educatius amb un pla d’acció vigent, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles, durant el curs escolar.
Les organitzacions adherides al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere reconegudes amb la distinció
Biosphere.
Les demés organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat amb un pla d’acció de sostenibilitat publicat i
implementat.
Les organitzacions que s’adhereixin al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat amb posteritat al 30 de juny de l’any anterior i
publiquin una memòria de sostenibilitat.
Les activitats econòmiques i professionals associades a una associació, gremi o col·legi professional signant del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat que van declarar l’adhesió al pla d’acció de sostenibilitat vigent de la seva entitat associativa i van implementar
les accions proposades.
Les activitats econòmiques i professionals que hagin iniciat activitat amb data posterior al 30 de juny de l’any anterior al d’aplicació
del preu públic, amb la condició que estiguin associades a una associació, gremi o col·legi professional signant del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat i que acreditin la realització d’accions presentant la seva memòria de sostenibilitat.
La reducció no s’aplicarà a les persones titulars d'activitats que hagin estat objecte de dues sancions fermes en els darrers dotze
mesos per incompliment de la normativa sobre residus.

d) Les persones usuàries del Punt Verd de Mercabarna. Totes aquelles activitats que acreditin l’ús del Punt Verd de Mercabarna pel
lliurament de les fraccions resta, orgànica, paper -cartró i envasos, i que així ho sol·licitin, podran gaudir de la reducció associada al
coeficient de la fracció residual corresponent.

e) Activitats professionals exercides des de domicili. Les persones titulars d’activitats professionals, classificades com a productors mínims
-amb una superfície igual o inferior a 25m2-, gaudiran d’una reducció del preu públic del 100% de la tarifa corresponent.

Requisits per agrupar diferents activitats:
Tenir la mateixa adreça. Una única liquidació al titular de l'activitat a la què correspongui major coeficient segons l’epígraf.
No trobar-se dins de galeries comercials, centres comercials ni edificis d’oficines. Llevat que els serveis municipals considerin que el volum i la
quantitat de residus generats per raó de l’agrupació d’activitats faci necessari un tractament conjunt.
ANNEX III. PREUS PÚBLICS DE L’ÀREA D’ECOLOGIA URBANA pàg. 29-31
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Telèfon d’atenció comercial per a qualsevol tipus de dubte relacionat amb el servei 

de recollida comercial.

OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Telèfon del civisme per a qualsevol incidència que es detecti referent a neteja, 

manteniment i control de l’espai urbà.

900 70 20 30

900 226 226
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