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6.4. MATÈRIA ORGÀNICA 
 
6.4.1. Descripció 

• Bars i restaurants: Restes de menjar (verdura, fruita, peix, carn, etc.), marró de cafè, 
restes de plantes, closques (fruits secs, ous, marisc), taps de suro, paper de cuina i tova-
llons usats. 

• Jardineria: Restes vegetals de poda i sega. 
 
6.4.2. Procediment 
 
BARS I RESTAURANTS 
QUÈ COM QUI 
Disposició inter-
na 

Dipositar el residu en els contenidors interiors 
repartits per l’edifici. 

Usuaris (PDI, PAS, 
estudiants, visitants) i 
treballadors del servei 

Gestió interna Buidar el contingut dels contenidors interiors, 
amb la periodicitat prevista en el plec. 

Concessionari servei 
de bar i restaurant 

Transport Traslladar els residus fins als contenidors exte-
riors, que són buidats pels serveis municipals. 

Concessionari servei 
de bar i restaurant 

Control de mit-
jans de gestió 

Vetllar perquè hi hagi els contenidors necessaris 
per a la recollida selectiva de matèria orgànica 
tant en les zones de treball (cuina, barra, ma-
gatzem), com en els espais dels clients 
(cafeteria, menjador, etc.) 

Responsable de la 
concessió del servei 
de bar i restaurant 

Seguiment de la 
gestió 

D’acord amb el que estableix el procediment 
P.MA.4.5.1/002 sobre control i seguiment de la 
gestió de residus municipals. 

Concessionari servei 
de bar i restaurant / 
OSSMA 

 
JARDINERIA 
QUÈ COM QUI 
Gestió interna Dipositar el residu en els contenidors habilitats a 

tal efecte (sacs, contenidors barca, etc.). 
Personal de l’empresa 
de jardineria 

Transport Traslladar els contenidors de matèria orgànica 
fins a una instal·lació autoritzada (deixalleria, 
punt verd o similar), cada cop que el nivell 
d’ompliment ho requereixi. 

Empresa de jardineria 

Control de mit-
jans de gestió 

Vetllar perquè hi hagi els contenidors necessaris 
per a la recollida selectiva de matèria orgànica. 

Responsable de 
l’empresa de jardineria

Seguiment de la 
gestió 

D’acord amb el que estableix el procediment 
P.MA.4.5.1/002 sobre control i seguiment de la 
gestió de residus municipals. 

Empresa de jardineria 
/ OSSMA 

 
Per gestionar els residus d’aquesta fracció no es poden utilitzar els contenidors propis de la 
UB (excepte si es disposa d’autorització d’un responsable de la UB). 




