ANNEX 9. DEFINICIONS I
ACRÒNIMS
Manlleu, abril de 2019

ANNEX 9: DEFINICIONS I ACRÒNIMS

A continuació es defineixen els conceptes bàsics i acrònims que apareixen al llarg de
la diagnosi1.
Definicions
a) «Residu»: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor se’n desfaci o
tingui la intenció o l’obligació de desfer-se’n.
b) «Residus domèstics»: residus generats a les cases com a conseqüència de les
activitats domèstiques. També es consideren residus domèstics els similars als
anteriors generats en serveis i indústries.
També s’inclouen en aquesta categoria els residus que es generen a les cases
d’aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, mobles i béns, així com
els residus i la runa procedents d’obres menors de construcció i reparació
domiciliària. Tenen la consideració de residus domèstics els residus procedents
de neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els animals
domèstics morts i els vehicles abandonats.
c) «Residus comercials»: residus generats per l’activitat pròpia dels comerços, 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 de serveis.
d) «Residus industrials»: residus resultants dels processos de fabricació, de
transformació, d’utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats
per l’activitat industrial, excloses les emissions a l’atmosfera regulades per la Llei
34/2007, de 15 de novembre.
e) «Residus productors singulars»: residus generats per l’activitat pròpia dels
comerços, 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 de serveis.
f)

«Bioresidu»: residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentaris i de
cuina procedents de cases, restaurants, serveis de restauració col·lectiva i
establiments de venda al detall; així com, residus comparables procedents de
plantes de processament d’aliments.

g)

«Prevenció»: conjunt de mesures adoptades en la fase de concepció i disseny,
de producció, de distribució i de consum d’una substància, material o producte,
per reduir:
1r La quantitat de residu, fins i tot mitjançant la reutilització dels productes o
l’allargament de la vida útil dels productes.
2n Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana dels residus
generats, inclòs l’estalvi en l’ús de materials o energia.
3r El contingut de substàncies nocives en materials i productes.
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Les definicions s’han basat en el que s’estableix en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

h) «Gestió de residus»: la recollida, el transport i tractament dels residus, inclosa la
vigilància d’aquestes operacions, així com el manteniment posterior al
tancament dels abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat de
negociant o agent.
i)

«Gestor de residus»: la persona o entitat, pública o privada, registrada
mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les operacions
que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.

j)

«Recollida»: operació consistent en aplegar residus, inclosa la classificació i
l’emmagatzematge inicials, per transportar-los a una instal·lació de tractament.

k) «Recollida selectiva»: la recollida en què un flux de residus es manté per separat,
segons el tipus i la naturalesa, per facilitar un tractament específic.
l)

«Reutilització»: qualsevol operació mitjançant la qual productes o components
de productes que no siguin residus es tornen a utilitzar amb la mateixa finalitat
per a la qual van ser concebuts.

m) «Tractament»: les operacions de valorització o eliminació, inclosa la preparació
anterior a la valorització o eliminació.
n) «Valorització»: qualsevol operació que tingui com a resultat principal que el
residu serveixi per a una finalitat útil en substituir altres materials, que d’una
altra manera s’haurien utilitzat per complir una funció particular, o que el residu
sigui preparat per complir aquesta funció a la instal·lació o a l’economia en
general
o) «Preparació per a la reutilització»: l’operació de valorització que consisteix en la
comprovació, neteja o reparació mitjançant la qual productes o components de
productes que s’hagin convertit en residus es preparen perquè es puguin
reutilitzar sense cap altra transformació prèvia.
p) «Reciclatge»: tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de
residus es tornen a transformar en productes, materials o substàncies, tant si és
amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació,
però no la valorització energètica ni la transformació en materials que s’hagin de
fer servir com a combustibles o per a operacions de rebliment.
q) «Eliminació»: qualsevol operació que no sigui la valorització, fins i tot quan
l’operació tingui com a conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies o
energia.
r) «Compost»: esmena orgànica obtinguda a partir del tractament biològic aerobi i
termòfil de residus biodegradables recollits separadament. No es considera
compost el material orgànic obtingut de les plantes de tractament mecànic
biològic de residus mesclats, que es denomina material bioestabilitzat.
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Acrònims
a) PDSRNPM. Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l’illa de Mallorca.
b) PDSGRUMA. Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans de Mallorca.
c) PDSGRCDVPFUMA. Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de
Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’Illa de Mallorca.
d) PTM: Pla Territorial de Mallorca.
e) ABAQUA: Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental.
f) RCD: Residus de la Construcció i de la Demolició.
g) RS: Recollida Selectiva.
h) RAEE: Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics.
i) S.D: Sense Dades.
j) RS GII: Residus Sanitaris de grup II.
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