
Itinerari: Comerços responsables 

13 de desembre de 2013 

L’itinerari comercial té tres vessants: 
 
Productes alimentaris únicament ecològics certificats 
Producte alimentaris ecològics, convencionals i xxx 
 
Productes amb etiqueta energètica (electrodomèstics), més ecològics / Productes amb 
etiquetes FSC de gestió forestal sostenible present en paper i fusta 
 
Botigues i establiments que reparen, adapten retoquen... 
Botigues i establiments que recullen residus específics 

Sortim de la Casa Orlandai i visitar els establiments que estan dins els paràmetres (veure 
excel).  

Baixem fins plaça Artós. Pugem per Bonaplata, Oriol Mestres, carrer major… fins la plaça de 
Sarrià, el mercat i el bar del Centre Parroquial per tancar, per exemple. 

 Fem parada a totes les botigues:  

A. de productes ecològics certificats.  

B. Botigues que venen electrodomèstics amb etiqueta energètica.  

C. Les botigues que fan reparacions 

D. Les botigues que recullen qualsevol tipus de residus específics i especials. 

A cada botiga i establiment es posarà un cartell identificatiu DIN4 o DINA5 amb paper del color que 
l’associï a cada vessant. També és pot incloure un missatge “termòmetre” com el que hi ha al primer de 
les piles. Uns cartell com el que hi ha a la fi del document. 

La pregunta, quin número de botigues? Depèn de l’itinerari. 

  



RECOLLIDA DE RESIDUS A ESTABLIMENTS 
Recollida selectiva de residus específics a establiments 
 
Medicaments 
Servei Integrat de Gestió i Recollida d’Envasos (Sigre) 
 
Residus sanitaris (Centre d’Atenció Primària) 
Radiografies 
 
Taps de suro 
 
Taps de plàstic 
 
Pneumàtics 
Línia negra: Sistema Integrat de Gestió de Tractament de Pneumàtics Usats, S.L. 

(TNU). Sistema Integrat de Gestió de Pneumàtics Usats (Signus) 
 
Olis minerals de motor 
Sistema Integrat de Gestió d’Olis Usats (Sigaus) 
i Sistema Integrat de Gestió de Productors Independents d’Olis Industrials (Sigpi) 

 
Olis de cuina i restauració 
 
Envasos fitosanitaris 
Sistema Integrat de Gestió de d’envasos de productes Fitosanitaris (Sigfito) 
 
Residus d’Aparells elèctric i Electrònics RAEE*   
 
Electrodomèstics 
Línia blanca: frigorífics, rentadores, rentaplats, forns i cuines. 
Televisors 
Línia marró: televisors, equips de música, vídeos. 
Ordinadors 
Línia grisa: equips informàtics (teclats, processadors [CPUs], ratolins...)  
Telefonia mòbil 
Línia grisa: Aparells de telefonia mòbil 
Bombetes de baix consum 
Línia lluminosa. Làmpades, fluorescents, bombetes de descàrrega, LEDS retrofit i  
lluminàries 
 
Piles i acumuladors** 
 
Cartutxos d’impressora 
 
*Ecotic, Ecolec, European Rrecycling Plataform, Ecoaasimelec, Ecofimàtica, 
Tragamòbil, Eco RAEE's, Ecolum i Ambilamp 
 
** Fundació Ecopiles,  European Recycling Plataform, Fundació Eco-RAEE's, Unibat 
 


