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AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
Àrea de Medi Ambient

DEFINICIONS 
 

A  continuació trobareu les definicions  sobre els residus comercials 
i industrials que, segons la nova Llei caldrà que recicleu 
correctament 
 
Residu: 
Qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es 
desprengui o tingui la intenció o obligació de desprendre-se’n 
 
Fracció Orgànica: FORM 
Qualsevol residu que el mateix posseïdor o productor s’encarrega 
de seleccionar i reciclar en el lloc d’origen, procedent de restes de 
menjar, restes de qualsevol aliment d’origen animal o vegetal 
 
Rebuig: 
Residus o fraccions no valoritzables tals com guants de goma, 
fregalls de neteja, embolcall, i tot allò que no es pot reciclar en cap 
planta de tractament. 
 
Residus comercials: 
Residus municipals generats per l’activitat  pròpia del comerç al 
detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, mercats i les oficines i 
serveis. Són equiparable a aquesta categoria, als efectes de la 
gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració 
d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix la nova 
Llei. 
 
Residus industrials: 
Materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procès de 
fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja el 
productor o posseïdor dels quals té voluntat de desprendre-se’n 
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Residus municipals: 
Residus generats als domicilis particulars, als comerços, a les 
oficines i als serveis. També els residus procedents de la neteja de 
vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els 
animals domèstics morts, els mobles, estris i vehicles abandonats, 
els residus i enderrocs procedents d’obres menors i reparació 
domiciliària.  
 
Recollida:  
Operació consistent a recollir, classificar i/o agrupar residus per 
transportar-los 
 
Transport:  
Operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les 
plantes de reciclatge, tractament o disposició del rebuig. 
 
Productor: 
Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi 
residus com a productor inicial i qualsevol persona física o jurídica 
que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d’altre tipus 
que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests 
residus. 
 
Posseïdor: 
Productor de residus o persona física que els tingui en possessió i 
no tingui la condició de gestor de residus. 
 
Emmagatzematge: 
Operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions 
de reciclatge, tractament o disposició del rebuig. 
 
 
 
 
 
 


