
	
	

	
	
	

	
Jornada	de	treball	5:	
Prevenció	de	residus	

en	el	sector	
comercial	

	 	
	



	

	
La	 Llei	 22/2011	 de	 Residus	 i	 Sòls	 Contaminats,	 defineix	 als	Residus	 Comercials	 com	
aquells	 residus	 generats	 per	 l’activitat	 pròpia	 del	 comerç,	 a	 l’engròs	 i	 al	 detall,	 dels	
serveis	de	restauració	i	bars,	de	les	oficines	i	dels	mercats,	així	com	de	la	resta	del	sector	
serveis.		
	
Les	 Entitats	 Locals	 podran	gestionar	 els	 residus	 comercials	 no	perillosos	 i	 els	 residus	
domèstics	generats	en	les	industries,	en	els	termes	que	estableixin	les	seves	respectives	
ordenances,	 sense	 perjudici	 de	 que	 els	 productors	 d’aquests	 residus	 puguin	 ser	
gestionats	per	ells	mateixos.		
Addicionalment,	 quan	 l’Entitat	 Local	 estableixi	 el	 seu	 propi	 sistema	 de	 gestió	 podrà	
imposar,	de	manera	motivada	i	basant-se	en	criteris	de	major	eficiència	en	la	gestió	dels	
residus,	 la	 incorporació	 obligatòria	 dels	 productors	 de	 residus	 a	 aquest	 sistema	 de	
gestió.		
	
Els	 residus	 comercials	 s’equiparen,	 a	 efectes	 de	 gestió,	 amb	 els	 residus	 d’origen	
industrial	 no	 perillosos	 i	 assimilables	 a	 domèstics.	 Poden	 ser	 objecte	 de	 recollida	
selectiva	diferenciada	de	 la	dels	residus	d’origen	domiciliari	 (per	exemple	 la	recollida	
porta	a	porta,	de	cartó,	etc.).		
Els	comerços	estan	obligats	a	entregar	separadament	els	residus	generats	a	un	gestor	
autoritzat	 i	 fer-se	càrrec	de	 les	despeses	de	gestió,	o	bé	s’han	d’acollir	al	 sistema	de	
recollida	i	gestió	que	estableixi	l’Ajuntament	corresponent.	Aquests	serveis	de	recollida	
i	gestió,	depenent	de	cada	municipi,	poden	ser	prestats	en	exclusiva	per	l’entitat	pública	
o	per	les	empreses	privades.		
	
	
La	Llei	de	Residus,	en	la	seva	disposició	addicional	segona	sobre	la	substitució	de	les	
bosses	d’un	sol	ús,	estableix	que	les	administracions	públiques	adoptaran	les	mesures	
necessàries	per	promoure	els	sistemes	més	sostenibles	de	prevenció,	reducció	i	gestió	
dels	 residus	de	bosses	 comercials	d’un	 sol	ús	de	plàstic	no	biodegradable	 i	 les	 seves	
alternatives,	 inclòs	 les	 accions	 corresponents	 a	 la	 condició	 de	 l’administració	 com	 a	
consumidor,	a	través	de	les	compres	públiques.		
Així,	 s’haurà	 d’establir	 de	 manera	 reglamentaria	 un	 calendari	 de	 substitució	 de	 les	
bosses	 comercials	 d’un	 sol	 ús	 de	 plàstic	 no	 biodegradable,	 així	 com	 les	 fórmules	
previstes	per	al	compliment	del	citat	calendari.		
	
En	la	secció	2.a	sobre	Objectius	i	mesures	en	la	gestió	dels	residus,	l’article	21.	Recollida,	
preparació	per	a	la	reutilització,	reciclat	i	valorització	de	residus	defineix	que	les	Entitats	
Locals	habilitaran	espais,	establiran	instruments	o	mesures	per	a	la	recollida	separada	
de	residus	comercials	als	que	és	precís	donar	una	gestió	diferenciada,	bé	sigui	per	la	seva	
perillositat,	per	facilitar	el	seu	reciclat	o	per	preparar	els	residus	per	a	la	reutilització.		

Pel	 que	 fa	 als	 objectius	 específics	 de	 preparació	 per	 la	 reutilització,	 reciclat	 i	
valorització,	estableix	que	abans	del	2020	la	quantitat	de	residus	domèstics	i	comercials	
destinats	a	la	preparació	per	la	reutilització	i	reciclat	per	les	fraccions	de	paper,	metalls,	



	

vidre,	plàstic,	biorresidus	i	altres	fraccions	reciclables	haurà	d’arribar,	en	conjunt,	com	a	
mínim	el	50%	en	pes.		

Finalment,	 l’Annex	 IV	 la	 Llei	 posa	 exemples	 de	 mesures	 de	 prevenció	 de	 residus	
contemplades	 en	 l’article	 15	 i,	 en	 el	 punt	 9,	 cita	 els	 acords	 voluntaris,	 panells	 de	
consumidors/productors	 o	 negociacions	 sectorials	 com	 a	 objecte	 de	 que	 els	 sectors	
comercials	o	 industrials	corresponents	estableixin	els	seus	propis	plans	 i	objectius	de	
prevenció	de	residus,	o	de	que	corregeixin	els	productes	o	embalatges	que	generen	els	
residus.		

	

El	PEMAR,	per	 la	seva	part,	es	refereix	a	 la	reducció	del	consum	de	bosses	de	plàstic	
lleuger	 citant	 la	 Directiva	 2015/720/UE	 on	 s’estableix	 que	 els	 Estats	 Membre	 han	
d’adoptar	mesures	 per	 reduir	 el	 consum	 de	 bosses	 de	 plàstic,	 entre	 les	 que	 es	 pot	
incloure	l’establiment	d’objectius	nacionals	de	reducció,	instruments	econòmics	i	inclòs	
la	 restricció	en	 la	posada	al	mercat.	En	qualsevol	cas,	entre	 les	diverses	mesures,	els	
Estat	Membre	hauran	d’adoptar	una	de	les	següents	mesures,	o	ambdues:	

- Mesures	per	assegurar	que	es	redueix	el	consum	fins	a	90	bosses	per	habitants	i	
any	abans	del	2020	i	a	40	per	abans	de	2025.	

- Instruments	que	assegurin	que	no	s’entreguen	gratis.	Aquestes	mesures	poden	
variar	 segons	 la	 seva	 incidència	 en	 el	 medi	 ambient,	 la	 seva	 reciclabilitat	 o	
compostabilitat	o	l’ús	específic.	Es	poden	excloure	d’aquests	objectius	les	bosses	
de	menys	de	15	micres	emprades	per	motius	d’higiene	o	per	evitar	les	pèrdues	
d’aliments.	Per	a	la	resta	de	bosses	de	plàstic	(les	de	més	de	50	micres),	els	Estats	
Membre	poden	adoptar	mesures	excepte	a	de	 restringir	 la	 seva	posada	en	el	
mercat.	 Així	 mateix,	 els	 Estats	 Membre	 hauran	 de	 realitzar	 campanyes	 de	
sensibilització	i	informació	relatives	a	l’impacte	ambiental	negatiu	de	l’excessiu	
ús	de	 les	bosses	 lleugeres	de	plàstic,	al	menys	en	el	primer	any	després	de	 la	
transposició.	

  

 

	
 

 
  



	

Altres	fonts	d’informació:	
	
De	maner	informativa,	un	estudi	de	la	Agencia	de	Residus	de	Catalunya	(ARC)	estableix	
una	sèrie	de	singularitats	de	la	recollida	selectiva	de	residus	comercials	entre	les	que	es	
troben:	
	

- Les	residus	comercials,	si	es	mesclen	amb	els	domèstics,	tendeixen	a	saturar	els	
circuits	de	recollida.	Una	recollida	selectiva	dels	residus	comercials	a	través	de	
circuits	diferenciats	contribueix,	per	tant,	en	millorar	la	gestió	i	els	resultats	de	
la	recollida	selectiva.		

- La	recollida	porta	a	porta	permet	 introduir	una	fiscalitat	que	 individualitza	els	
serveis	prestats	per	cada	activitat,	de	manera	que	el	cobrament	del	servei	sigui	
més	just.	Aquests	sistemes	de	fiscalitat	es	denominen	pagament	per	generació	i	
inclouen	diferents	modalitats	d’aplicació	(pagament	per	bossa,	per	adhesiu,	per	
contenidor	i	altres	sistemes	com	el	pesatge	o	el	control		volumètric).			

 
A	 continuació	 s’adjunten	 enllaços	 a	 diferents	 estudis,	 la	 majoria	 relatius	 al	
malbaratament	alimentari:	
	
	
1. Reglament	 UE	 sobre	 com	 evitar	 el	 malbaratament	 alimentari	 –	 UE:	

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2012-0014+0+DOC+XML+V0//ES	
	

2. Resum	 de	 l’estudi	 de	 la	 UE	 relatiu	 al	 malbaratament	 alimentari	 dels	 27	 Estats	
Membre:	http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_sum.pdf	
	

3. Propostes	per	prevenir	i	evitar	el	malbaratament	alimentari	–	Agència	de	Residus	de	
Catalunya:	
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20catala
%20del%20reciclatge%20(CCR)/guia_consum_responsablebr.20.11.12.pdf	
	

4. Malbaratament	alimentari	dins	del	context	dels	sistemes	d’alimentació	sostenible	–	
HLPE	(High	Level	Panel	of	Experts):	http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf	
	

5. Guia	de	 l’aprofitament	segur	del	menjar	en	els	sectors	de	 la	restauració	 i	comerç	
minorista	–	Gencat:		

https://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2967/gpch_malbaratament.pdf	
	
	


