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RESTAURACIÓ  (2): processos:

2.1 Propis del servei de taules  

1.2 Neteja de les instal·lacions

maquinaria i utillatge

2.3 Manteniment dels aparells

2.4 Gestió de sala

INPUTS: 

•Aigua (calenta i freda)

•Energia elèctrica (enllumenat, 

maquinària,equips de fred, 

climatització...)

•Beguses envasades

•Productes de neteja

OUTPUTS:

•Aigües residuals

•Residus: Vidre, suro, envasos,  

paper oficina, rebuig, tóners

•Emissions: Fuites accidentals 

deHCFC’S e les neveres

RECURSOS:

•Personal

•ETT’s

•Maquinària (cafeteres, petits 

electrodomèstics...)

•Contenidors de residus (bar)

•Mobiliari i utillatge

• Neveres

• Fugues de CFC/HCFC

• Aerosols que poden tenir presència de Legionella

• Abocament d’aigües residuals

• Fugues de productes químics (de neteja)

•RESIDUS: Paper/Cartró 20 01 01/Envasos 

Lleugers (de plàstic, metal·lics i mixtes (15 01 

02/04 i 06)/ Envasos de vidre i altres tipus de 

vidre (resta de trencadisses..) 15 0 107 i 20 0 

102 /  Toner i cartutxos de tinta Rebuig / 

Residus especials que van a deixalleria

•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua freda i calenta

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental (productes de neteja) 

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental ( productes de neteja,)

Aspectes:
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PISOS  (3): processos:

3.1 Propis del servei 

habitacions

3.2 Neteja de les 

habitacions i zones 

comunes 

3.3 Neteja de terres i vidres

3.4 Gestió del departament

INPUTS: 

•Aigua (calenta i freda)

•Energia elèctrica 

•Productes de neteja

•Roba neta (tovalloles, llençols...)

•Begudes envasades

•Amenities

•Carpetes d’informació al client

OUTPUTS:

•Aigües residuals

•Residus: Paper, Vidre, envasos,  rebuig, 

medicaments, paper oficina, tóners, bosses de 

plàstic, envasos dels amenities.

RECURSOS:

•Personal

•Empreses subcontractades en la neteja

•Maquinària (aspiradors..)

•Contenidors de residus (pisos, pàrquing...)

•Utillatge de neteja (carros...)

• Aerosols que poden tenir presència de Legionella

• Abocament d’aigües residuals

• Fugues de productes químics (de neteja)

•RESIDUS: Paper/Cartró 20 01 01/Envasos 

Lleugers (de plàstic, metal·lics i mixtes (15 01 

02/04 i 06)/ Envasos de vidre i altres tipus de 

vidre (resta de trencadisses..) 15 0 107 i 20 0 

102 /  Toner i cartutxos de tinta Rebuig / 

Residus especials que van a deixalleria: 

•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua 

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental ( productes de neteja,)

Aspectes:
•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua freda i calenta

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental

BUGADERIA (4): processos:

4.1 Propis del servei

4.3 Manteniment de la 

maquinària 

4.4 Gestió del departament

INPUTS: 

•Aigua (calenta i freda)

•Energia elèctrica 

•Sabons , suavitzants, 

llevataques...) 

•Roba bruta  (tovalloles, 

llençols...)

OUTPUTS:

•Aigües residuals

•Residus: Bosses,  envasos de productes de 

neteja,  rebuig, paper oficina, tóners, 

RECURSOS:

•Personal

•Empreses subcontractades 

•Maquinària (rentadora, assecadora,planxes..)

•Contenidors de residus (pisos, pàrquing...)

•Utillatge

• Abocament d’aigües residuals

• Fuites de productes químics (de neteja)

•RESIDUS: Paper/Cartró 20 01 01/Envasos 

Lleugers (de plàstic, metal·lics i mixtes (15 01 

02/04 i 06)/ Envasos de vidre i altres tipus de 

vidre (resta de trencadisses..) 15 0 107 i 20 0 

102 /  Toner i cartutxos de tinta Rebuig / 

Residus especials que van a deixalleria: 

•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua 

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental ( productes de neteja,)

Aspectes:

•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua freda i calenta

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental
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OFICINES (5): processos:

5.1 Propis del departament 

5.2 Manteniment de les 

instal·lacions

5.3 Gestió del departament

INPUTS: 

•Aigua (calenta i freda)

•Energia elèctrica 

•Material oficina (paper, toners, 

cartutxos tinta...)

OUTPUTS:

•Aigües residuals

•Residus: paper d’oficina, tonners usats, 

cartitxus de tinta, ... 

RECURSOS:

•Personal

•Empreses subcontractades de manteniment

•Maquinària (ordinadors..)

•Contenidors de paper d’oficina 

• Abocament d’aigües residuals

• Fuites de productes químics (de neteja)

•RESIDUS: Paper/Cartró 20 01 01/Envasos 

Lleugers (de plàstic, metal·lics i mixtes (15 01 

02/04 i 06)/ Envasos de vidre i altres tipus de 

vidre (resta de trencadisses..) 15 0 107 i 20 0 

102 /  Toner i cartutxos de tinta Rebuig / 

Residus especials que van a deixalleria: 

•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua 

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental ( productes de neteja,)

Aspectes:

•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua i calenta???

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental

SSTT (6): processos:

5.1 Producció d’ACS i circuit

5.2 Producció de fred i climatització

5.3 Tractament aigua d’abastament

5.4 Manteniment de les instal·lacions 

(sanitaris, enllumenat, maquinaria, 

instal·lació contraincèndis, grup electrògen, 

telèfons...)

5.3 Gestió del departament

INPUTS: 

•Aigua (calenta i freda)

•Energia elèctrica 

•Gas natural

•Gas oil (grup electrògen)

•Material (bombetes, recanvis, ...)

•Material oficina (paper, toners, 

cartutxos tinta...)

OUTPUTS:

•Aigües residuals

•Residus: draps i paper 

brut de greix, restes de 

reparacions (ferralla, runa, 

cable elèctric..), residus 

especials provinets de 
tasques de manteniment 

(restes de decalcificants, 

aerosols buits...) paper 
d’oficina, tonners usats, 

cartitxus de tinta, ... 

RECURSOS:

•Personal

•Utillatge de manteniment   

•Maquinària i instal·lacions 

•Contenidors de paper d’oficina 

•Centre aportació residus especials del 
magatzem del taller 

• Emissions de les calderes 

• Emissions del grup electrògen

• Fuites HCFC

• Aerosols que poden tenir presència de Legionella

• Abocament d’aigües residuals

• Fugues de productes químics (clor, productes 

relacionats amb el manteniment, olis minerals, 

hidràulics...)

• Fuites de combustibles

•RESIDUS: Florescents i bombetes 

Paper/Cartró 20 01 01/Envasos Lleugers (de 

plàstic, metal·lics i mixtes (15 01 02/04 i 06)/

Envasos de vidre i altres tipus de vidre (resta 

de trencadisses..) 15 0 107 i 20 0 102 /  Toner

i cartutxos de tinta Rebuig / Residus especials 

que van a deixalleria: 

•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua 

•Cosum de Gas

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental ( productes relacionats amb el 

mantenimemnt)

Aspectes:
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ECONOMAT (7): 

processos:

5.1 Emmagatzematge

5.2 Control d’estocs 

5.3 Gestió del departament

INPUTS: 

•Energia elèctrica 

•Tots els productes necessaris 

per les activitats de Restauració 

???

•Material oficina (paper, toners, 

cartutxos tinta...)

OUTPUTS:

•Residus: Orgànics,paper, cartró, 

paper oficina, envasos, tóners

RECURSOS:

•Personal

•Maquinària i instal·lacions 

•Contenidors de cartró i rebuig

•Contenidors de paper d’oficina 

• Emissions de les calderes 

• Emissions del grup electrògen

• Fuites HCFC

• Aerosols que poden tenir presència de Legionella

• Abocament d’aigües residuals

• Fugues de productes químics (clor, productes 

relacionats amb el manteniment, olis minerals, 

hidràulics...)

• Fuites de combustibles

•RESIDUS: aper/Cartró 20 01 01/Envasos 

Lleugers (de plàstic, metal·lics i mixtes (15 01 

02/04 i 06)/ Envasos de vidre i altres tipus de 

vidre (resta de trencadisses..) 15 0 107 i 20 0 

102 /  Toner i cartutxos de tinta Rebuig

/Restes caducades d’estocs

•Consum d’energia elèctrica

•Consum d’aigua 

•Cosum de Gas

•Consum de substàncies que comportin risc 

ambiental ( productes relacionats amb el 

mantenimemnt)

Aspectes:


