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6.1. PAPER I CARTRÓ 
 
6.1.1. Descripció 
 
Paper d’escriptura i/o d’impressió, diaris, revistes, publicitat, caixes de cartró buides, i qual-
sevol producte de paper/cartró que no estigui barrejat o contaminat amb altres materials, etc. 
(s’exclouen el paper d’alumini, i els mocadors o tovallons de cel·lulosa). 
 
6.1.2. Procediment 
 
QUÈ COM QUI 
Disposició 
interna 

Dipositar el residu en els contenidors interiors repar-
tits per l’edifici. Per al personal de la UB que es trobi 
al seu lloc de treball es recomana distingir: 
• Residus en petites quantitats. El personal de la 

UB el dipositarà en les papereres de paper. 
• Residus en quantitats mitjanes i grans. Degut a 

les petites dimensions de les papereres, és con-
venient dipositar-los en el bujol més proper.  

Deixar les capses de cartró, doblegades, al costat 
dels contenidors. 

Usuaris (PDI, PAS, 
estudiants, visi-
tants) 

Gestió interna Buidar el contingut dels contenidors interiors, amb la 
periodicitat prevista en el plec. 
Recollir les caixes que els usuaris hagin deixat al costat 
dels contenidors, plegant les que no hagin estat doble-
gades. 

Empresa de neteja 

Transport Traslladar els residus fins als contenidors exteriors, 
que són buidats pels serveis municipals. 

Empresa de neteja 

Control de 
mitjans de 
gestió 

Vetllar perquè hi hagi els contenidors necessaris per 
a la recollida selectiva de paper-cartró, segons les 
necessitats del servei o a sol·licitud dels responsa-
bles del centre. 

Responsable del 
servei de neteja en 
cada edifici 

Seguiment de 
la gestió 

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

Empresa de neteja 
/ OSSMA 

 
En cas que no sigui possible gestionar el residu a través del procediment previst, s’establiran 
mitjans alternatius, que hauran de comptar amb autorització d’un responsable de la UB. 
 
6.1.3. Observacions 
 
Les empreses subcontractades (manteniment, jardineria, neteja) i concessionàries (copiste-
ria i llibreria, bar i restaurant), són responsables de gestionar els residus d’aquesta fracció 
que puguin generar en la seva activitat pels seus propis mitjans. Per utilitzar els contenidors 
propis de la UB hauran de comptar amb autorització d’un responsable de la UB. 
 




