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1. INTRODUCCIÓ. 
 
El present document conté la revisió del Pla de Gestió Integral dels Residus Municipals al 
Vallès Occidental (PGIRM) per al període 2006-2012. 
 
La gestió dels residus al Vallès Occidental està condicionada, entre d’altres, pels següents 
factors essencials: 
 
– L’actual Pla de Gestió Integrals de Residus Municipals al Vallès Occidental (PGIRM), 

aprovat pel ple de Consell Comarcal en data 4 de desembre de 1997. Aquest Pla 
preveu desenvolupar-se amb uns períodes 1997-2000, 2001-2005 i 2006-2010, amb 
objectius concrets per cadascun d’aquests períodes. 

 
– Els resultats de la gestió dels residus assolits als períodes 1997-2000 i 2001-2005, no 

han estat els previstos al PGIRM, fonamentalment pel que respecta a la matèria 
orgànica. 

 
– La finalització, a curt i mig termini, de la vida útil del dipòsit controlat de Coll Cardús 

(Vacarisses). 
 
– Els acords de Govern de Catalunya en el camp dels residus (document de 24-12-2003). 
 
– El compliment de les Directives Europees sobre objectius de valorització i limitació dels 

residus biodegradables que es destinen a dipòsits controlats. 
 
– Lleis 15/2003 i 16/2003 com a nous instruments per a la gestió dels residus. 
 
– La necessitat d’assolir la participació i la implicació del conjunt de la societat. 
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2. OBJECTIUS DEL PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS 
DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 

 
Es pot formular l’objectiu general del Pla de Gestió Integral de Residus Municipals del 
Vallès Oriental (PGIRM) pel període 2005 – 2012, com la definició de les estratègies de la  
gestió dels residus municipals durant aquest període tenint en consideració els interessos 
mediambientals, els interessos socioeconòmics així com la seva viabilitat financera. 
 
El Pla es fa seva la jerarquia de gestió dels residus que estableix l’Avantprojecte de llei de 
modificació de la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus: 
 

JERARQUIA DE GESTIÓ DELS RESIDUS 

a) La prevenció i la minimització dels residus i de llur perillositat, en les successives fases de 
disseny, producció, distribució i comercialització de béns i de prestació de serveis 

b) La reutilització dels productes 

c) La recollida selectiva dels residus 

d) El reciclatge i altres formes de valorització material dels residus inclosa la seva utilització per a 
la restauració paisatgística i topogràfica 

e) La valorització energètica dels residus 

f) La disposició del rebuig 

 
Particularment el Pla tindrà en conte els següents aspectes: 
 
– L’equilibri econòmic del Pla.  Les accions a portar a terme en el Pla de residus han 

de disposar de la seva corresponent font de finançament per tal d’assegurar la seva 
sostenibilitat. 

 
– Acceptabilitat social.  El Pla ha de disposar de l’acceptabilitat de tots el actors del 

sistema de gestió de residus en totes les seves components. Això inclou els afectats 
per la implantació de les instal·lacions, per la implementació de taxes o ordenances 
que afectin al sistema de selecció / disposició dels residus, etc  

 
– Coherència política. En línia amb les polítiques de protecció del medi ambient  que 

fixi el Consorci. 
 
– Respectar el marc legal  de gestió de residus europeu, espanyol, català i local. Tenint 

en compte les noves directives europees i les perspectives actuals d’evolució 
d’aquestes, com són les noves directives d’abocadors, de residus comercials i de 
residus d’envasos i embalatges. 

 
– Fixar objectius concrets. Fixar els objectius específics en quant a nivells de 

recollides selectives, reciclatge i característiques i capacitat de tractament de les 
instal·lacions. 
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– Actualització del sistema de gestió: Basar-se en els models actuals de gestió de 
residus i tractament, incorporant les recents tendències i tecnologies. 

 
– Model flexible. Tant el sistema de gestió com les infraestructures de tractament 

hauran de disposar de la flexibilitat suficient per a adaptar-se a l’entorn ràpidament 
canviant del sector dels residus, tant des del punt de vista de les polítiques i 
tendències internacionals de gestió de residus, com de les característiques de 
generació dels residus. 

 
El nou model de gestió de residus municipals de Catalunya elaborat per l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) fixa uns objectius específics. 
 
El Pla es fa seus aquests objectius, que junt amb algun d’addicional, formen els objectius 
del Pla: 
 
 

OBJECTIUS DEL PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUN ICIPALS 

 
1. Objectiu de prevenció de residus: 
 

−−−− Manteniment del rati de generació de residus per càpita a cadascun dels municipis en els 
valors assolits a l’any 2005, de 1,48 kg/hab/any. 

 
2. Objectiu de recollida selectiva de la resta de fraccions: 
 

– Recollida d’esporga vegetal fins assolir un 4,5% del total dels Residus Municipals. 
 
– Recollida de residus voluminosos fins assolir un 5% del total dels Residus Municipals. 
 
– Recollida d’altres residus a Deixalleries fins assolir un 6% del total dels Residus 

Municipals. 
 
3. Objectius de valorització de les diferents fraccions del residu municipal (% de valorització 

sobre el total de la fracció): 
 

� Fracció orgànica dels residus municipals (FORM): 55% 
� Paper i cartró: 75% 
� Vidre:  75% 
� Envasos lleugers (ERE): 25% 

 
4. Objectiu de no abocament de residus sense un tractament previ: 
 

Estabilització de la RESTA prèvia a abocament: 100% 
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3. SUMARI. 
 
El Consorci de Tractament de Residus del Vallès Occidental, per tal de portar a terme els 
objectius de la gestió dels residus municipals pel període de 2006 a 2012 indicats, ha 
realitzat diverses tasques per tal de definir: 
 
−−−− El marc normatiu i d’estratègies de gestió de residus. 
−−−− La situació actual, el nivell d’acompliment dels objectius de l’actual PGIRM (1997-2005) 

i la previsió de l’evolució de la generació dels residus. 
−−−− Els eixos d’actuació en la gestió dels residus del Consorci. 
−−−− Les infraestructures de tractament de residus necessàries. 
−−−− El finançament del Pla. 
−−−− El sistema de seguiment de la implantació del Pla. 
 
El marc normatiu  o de referència es pot resumir de la següent forma: 
 
−−−− El Pla d'Acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012 fixat  per 

l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest ja considera la legislació vigent com pot ser la  
directiva 31/1999/CE relativa a l’abocament de residus i la directiva 2004/12/CE que 
modifica la directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos. 

 
−−−− Les normatives en elaboració com l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 

6/1993, reguladora dels residus, o l'Avantprojecte de Llei de contaminació odorífera. 
 
−−−− Les referències internacionals, que no es poden considerar  com a marc normatiu, però 

que defineixen les tendències vigents, com el Working Document Biological Treatment 
of Biowaste. 

 
−−−− La legislació vigent a altres països com la República Federal d'Alemanya, a tenir en 

conte com a possible horitzó de l’evolució de la legislació europea. 
 

La situació actual  de la gestió dels residus municipals al Vallès Occidental en el període 
de vigència de l’actual PGIRM (1997-2005), passa per els següents aspectes fonamentals: 
 
−−−− Creixement de la generació de residus lleugerament superior a la prevista, fins a arribar 

a una recollida al 2005 de 344.336 tones. 
−−−− Creixement important de les recollides selectives, representant al 2005 un 26% de la 

generació total de residus, assolint bona part dels objectius marcats al PGIRM. 
−−−− Els indicadors de generació i recollides selectives es troben en nivells similars als 

entorns propers a la comarca. 
 
De cara a poder fixar els nous objectius per a la revisió del PGIRM (període 2006-2012), 
s’estableix d’entrada la composició actual dels residus municipals del Vallès Occidental. 
 
De l’Estudi desenvolupat a l’Annex 1 que acompanya la revisió del Pla, es proposa la 
següent composició dels Residus Municipals per al Vallès Occidental: 
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COMPOSICIÓ RM ÀMBIT ESTUDI  

Fracció % en pes 

Matèria Orgànica 33,8 

Paper-Cartró 21,8 

Vidre 5,4 

Envasos Lleugers 10,3 

Altres 28,7 

Total  100 

 
Els objectius de generació i recollides selectives de la revisió del PGIRM (2006-2012) es 
fonamenten en les bases següents: 
 
−−−− Les previsions es calculen com a suma de les previsions individuals de cada municipi. 
 
−−−− Determinació de la generació total de residus com a combinació de: 
 

� L’estimació de la població segons l’escenari de previsions de l’IDESCAT que millor 
s’ajusti a la tendència de creixement de cada municipi. 

� Manteniment a cada municipi del rati de generació de residus per habitant assolit al 
2005. 

 
−−−− Evolució de les recollides selectives segons: 
 

� La base de partida són les dades de 2005 (darrer any amb disponibilitat de dades de 
recollida en el moment de realitzar la revisió del PGIRM). 

� Assumir els objectius de les recollides selectives fixades al PROGREMIC (matèria 
orgànica, paper-cartró, vidre i envasos), mantenint l’any objectiu de compliment el 
2012. 

� Fixar uns nous objectius per a altres recollides selectives (esporga vegetal, residus 
voluminosos i altres residus recollits a Deixalleries), assolint els objectius a l’any 
2012. 

 
En base a les consideracions anteriors, el objectius de la revisió del PGIRM (2006-2012), 
es poden resumir en: 
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Nota. “% recollida selectiva Envasos”: Contant els envasos procedents de la FIRM l’any 2012 s’assoleix un 

25%. 
 
Representant gràficament les previsions d’evolució anual de la generació i recollides 
selectives, i per diferència la fracció RESTA, es té: 
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El Pla preveu els següents eixos d’actuació  per a la consecució dels objectius fixats: 
 

EIXOS D’ACTUACIÓ 

 
1. Prevenció de residus 
2. Foment de la recollida selectiva 
3. Tractament dels residus 
4. Comunicació i participació ciutadana 
5. Creació d’un Centre de recerca sobre els residus 
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El Consorci promourà iniciatives de prevenció de residus . Entenem com a iniciatives de 
prevenció de residus les encaminades a aconseguir la no generació d’aquests, la 
disminució de la seva quantitat i la disminució de la seva toxicitat. Les actuacions 
específiques que es plantegen són: 
 

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 
−−−− Promoció de la prevenció de residus mitjançant l’establiment d’un Pla de Treball de Prevenció 

del Consorci. 
 
−−−− Promoció del compostatge casolà i comunitari, mitjançant bàsicament assistència i suport en 

la gestió d’ajuts. 
 
−−−− Difusió de les bones pràctiques ambientals des de l’administració, mitjançant la promoció de la 

seva implantació a l’administració per tal d’aconseguir el doble efecte de prevenció i de 
mostrar les bones pràctiques al ciutadà. 

 
−−−− Suport a la millora de les ordenances municipals de residus, segons l’estudi encarregat pel 

Consorci. 
 
−−−− Reforçar els instruments de comunicació i participació ciutadana. Es considera bàsica la 

comunicació ciutadana per a la prevenció. 
 
−−−− Monitorització i seguiment de les accions. 
 

 
Les accions previstes per al foment de la recollida selectiva  són: 
 

ACTUACIONS DE FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 

 
−−−− Impulsió de les recollides selectives mitjançant bàsicament assistència i suport en la gestió 

d’ajuts. 
 
−−−− Fomentar la recollida selectiva de la FORM, que és actualment la que disposa d’un grau 

d’implantació més reduït. Es plantegen accions puntuals per a actuar sobre els grans i mitjans 
productors. 

 
−−−− Recollida selectiva dels residus vegetals, de forma que reforci l’eficiència de la recollida 

selectiva de FORM. 
 
−−−− Incorporar una deixalleria mòbil que cobreixi les àrees allunyades de les deixalleries existents i 

complementi les deixalleries fixes. 
 
−−−− Desviar els residus comercials cap a gestors privats i fomentar el seu tractament correcte. 

 
Per el tractament dels residus  el Pla preveu la construcció de les infraestructures 
necessàries per acomplir els objectius fixats, incorporar-hi en aquestes dels avanços 
tecnològics existents i  dotar-les de les flexibilitats necessàries per a adaptar-se a 
l’evolució dels residus i als nous canvis tecnològics que puguin arribar. 
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Es planteja un esquema futur de tractament dels residus del Consorci bastat en les 
següents infraestructures: 
 
 

TIPUS DE RESIDU 
CAPACITAT DE 
TRACTAMENT INFRAESTRUCTURES COMENTARIS 

RESTA 245.000 t/a 
Planta TMB i digestió 

aeròbia Nova construcció 

FORM 20.000 – 40.000 t/a 
Planta TMB i 

estabilització aeròbia Nova construcció 

FORM 6.500 t/a 
Planta de Compostatge 

de Sant Cugat Remodelació 

FORM 25.000 t/a 
Planta de metanització 

de Can Barba Remodelació 

Envasos lleugers 12.000 t/a 
Nova Planta /       

Planta de Rubí Remodelació 

Voluminosos 25.000 t/a 
Planta de tractament 

de residus voluminosos Nova construcció 

Rebuig -- Argilera Elena Nova construcció 

Fracció vegetal 19.000 t/a Plantes de FORM -- 

Paper/Cartró 69.000 t/a Privats -- 

Vidre 17.000 t/a Privats -- 
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Les actuacions concretes previstes són: 
 

INFRAESTRUCTURES DE TRACTAMENT DE RESIDUS 

RESTA Construcció d’una planta TMB  (de tractament mecànic biològic) per al 
tractament de la RESTA de 240.000 tn/any de capacitat. 

FORM 

Construcció d’una planta de digestió anaeròbia de FORM  amb una 
capacitat de 20.000 tn/any en una primera fase i 40.000 tn/any en una 
segona fase que complementarà la capacitat de la plantes existents: Planta 
de Compostatge de Sant Cugat i Planta de digestió de Can Barba. 

ERE 
Construir una nova planta o adaptar la planta existent de tractament de la 
FIRM (Fracció Inorgànica del Residu Municipal) de Rubí, a una planta de 
tractament de ERE  (envasos i residus d'envasos). 

RV 
Aprofitament del residu vegetal (RV) en les plantes de tractament de FORM 
com a material estructural i aprofitament de l’excedent com  a biomassa. 

VOLUMINOSOS 
Construcció d’una planta de tractament de residus voluminosos a 
Sabadell . 

REBUIG 
Disposició final del rebuig generat en les diferents instal·lacions en l’Argilera 
Elena . En paral·lel es treballarà en l’estudi d’alternatives de tractament del 
rebuig. 

 
El Pla considera que el seu èxit depèn molt de la capacitat de canviar les actituds en el 
referent a prevenció i reciclatge dels residus, doncs aquestes estan fortament vinculades 
al nivell d’implicació del ciutadà i dels diferents col·lectius. 
 
Com a element de comunicació  es contempla la impulsió d’una política de transparència 
informativa i de facilitar l’accés a la informació. Particularment es preveu continuar i 
impulsar la iniciativa ja engegada de l'Observatori de Residus, que facilita a Internet 
estadístiques sobre els residus municipals de la Comarca. 
 
El Pla preveu la creació del centre de recerca sobre els residus , amb la vocació de 
desenvolupar activitats de recerca en l’àmbit dels residus, d’agrupar l’activitat existents i 
de servir de nucli de comunicació entre els diferents àmbits científics, professionals, 
polítics i socials vinculats als residus municipals. El seu objectiu és facilitar l’avanç en el 
coneixement sobre els residus  i dotar als diferents actors implicats d’unes bases de 
coneixement més sòlides. El centre centrarà la seva activitat en dos àmbits principals:  
 
−−−− El laboratori de residus, com a centre de recerca en la prevenció i reciclatge de residus i 

en el tractament dels residus. 
 
−−−− El Fòrum dels residus, com a centre de convencions que centre l’activitat en la 

divulgació i la formació sobre els residus. 
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Finalment pel seguiment del Pla  s’estableix una graella d’indicadors que permeten 
mesurar el nivell d’acompliment dels objectius del Pla i per tant permetre actuar per tal de 
corregir les desviacions. En paral·lel es preveu l’estudi i implementació d’un sistema 
d’indicadors més elaborat sobre la gestió dels residus. 
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4. ÀMBIT DEL PLA. 
 
L’àmbit de l’Estudi inclou tots els municipis del Vallès Occidental excepte aquells que 
pertanyen a l’EMSHTR menys Sant Cugat, en total 17 municipis amb una població total de 
639.155 habitants (Padró a 1 de gener de 2005):  
 
– Castellar del Vallès.  
– Gallifa. 
– Matadepera. 
– Palau-Solità i Plegamans. 
– Polinyà. 
– Rellinars. 
– Rubí. 
– Sabadell. 
– Sant Cugat del Vallès. 
– Sant Llorenç Savall. 
– Sant Quirze del Vallès. 
– Santa Perpètua de Mogoda. 
– Sentmenat. 
– Terrassa. 
– Ullastrell. 
– Vacarisses. 
– Viladecavalls. 
 
 
 
 
Aquests 17 municipis ocupen a una superfície de 482 km2 i tenen una densitat promig de 
població de 1.326 hab/km2, tal com es reflexa al quadre següent. 
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Taula 1. Dades de població, superfície i densitat d e població als municipis àmbit d’estudi  

(a 1 de gener de 2005) 

Municipi
Població 

(habitants)
Superfície 

(km2)
Densitat 

(Hab/km2)

Castellar del Vallès 20.437 44,70 457

Gallifa 210 16,37 13

Matadepera 7.966 24,83 321

Palau Plegamans 12.836 14,93 860

Polinyà 6.428 8,93 720

Rellinars 605 18,04 34

Rubí 68.102 32,01 2.128

Sabadell 196.971 36,47 5.401

Sant Cugat del Vallès 70.514 48,32 1.459

S. Llorenç Savall 2.229 40,96 54

S. Quirze del Vallès 16.581 14,28 1.161

Sta. Perpètua de Mogoda 21.409 15,70 1.364

Sentmenat 6.988 28,24 247

Terrassa 194.947 70,10 2.781

Ullastrell 1.450 7,36 197

Vacarisses 4.592 40,54 113

Viladecavalls 6.890 20,12 342

TOTAL ÀMBIT ESTUDI 639.155 481,90 1.326  
 

 
La distribució de població es reparteix com segueix: 
 

Distribució habitants
Nombre 

municipis
% població

menys de 5.000 5 1%

de 5.001 a 10.000 4 4%

de 10.001 a 20.000 2 5%

de 20.001 a 40.000 2 7%

de 40.001 a 60.000 0 0%

de 60.001 a 100.000 2 22%

més de 100.000 2 61%  
 

És a dir, el 83% de la població viu en municipis de més de 40.000 habitants. 
 
A efectes de sistema de recollida i tractament dels Residus Municipals podem considerar 
que la comarca presenta característiques de zona urbana, amb alguns municipis que es 
poden considerar semi-rurals. 
 
Analitzant la distribució de la densitat de població resulta: 
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Densitat (Hab/km2)
Nombre 

municipis
menys de 100 3

de 101 a 250 3

de 251 a 500 3

de 501 a 750 1

de 751 a 1.000 1

de 1.001 a 1.500 3

de 1.501 a 2.000 0

de 2.001 a 3.000 2

de 3.001 a 5.000 0

més de 5.000 1  
 

La densitat mitjana és de 1.326 hab/km2, un valor 6 vegades superior a la mitjana de 
Catalunya. 
 
La densitat màxima la presenta Sabadell, amb un valor lleugerament superior als 5.000 
hab/km2, valor que es pot considerar elevat i que pot plantejar dificultats de cara a ubicar 
instal·lacions de tractament. 
 
El fet de no ser una comarca turística fa que els problemes d’estacionalitat no siguin 
especialment important, tot i que cal destacar el nombrós número de segones residències 
ocupades en caps de setmana i períodes vacacionals. 
 
També cal destacar l’elevat número de poblacions amb una part substancial de les unitats 
urbanes repartides en urbanitzacions, amb la consegüent baixa densitat de població. 
 
L’impacte ambiental d’ambdós fets genera: 
 
− Recorreguts de recollida de gran longitud. 
− Puntes setmanals acusades pel que fa a la producció de Residus Municipals. 
 
La renda per càpita està situada a la banda mitja de Catalunya. 
 
La xarxa de carreteres i autopistes de la comarca supera els 500 km, és a dir un ratio de 
0,9 hab/km2 (total Vallès Occidental). Aquest valor és superior a la mitjana de Catalunya i 
permet una bona connexió entre qualsevol punt de la comarca i amb les comarques 
veïnes. Cal remarcar però, que l’elevat número de vehicles existents a la comarca, afegits 
als que hi circulen de pas, fa que es produeixin problemes de congestió circulatòria que 
generen un apreciable augment dels temps de desplaçament. 
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5. NORMATIVES I ESTRATÈGIES MARC. 
 
A continuació es presenta el marc de les principals estratègies i aspectes normatius 
vigents que fixen les línies d’actuació bàsiques a considerar en el Pla. 
 

5.1. Nou model de gestió de residus municipals de C atalunya. 
 
Les polítiques generals de residus es resumeixen en el Programa de Gestió dels Residus 
Municipals de Catalunya 2001 – 2006 (PROGREMIC) i el Programa de Gestió dels 
Residus Industrials de Catalunya 2001 – 2006 (PROGRIC). 
 
Els trets essencials del nou model de gestió passen per enfortir la recollida selectiva de 
residus com a opció vàlida per obtenir fraccions per al reciclatge, i tractar al 100% totes les 
fraccions de residus inclosa la fracció resta, i d’aquesta manera només enviar a disposició 
final un rebuig. 
 
El nou model de gestió dels residus municipals per a Catalunya té, entre altres, els 
següents objectius: 

 
• Mesures de prevenció, reutilització, reciclatge i valorització de residus  i potenciar el 

consum sostenible. 
 

• Reduir el impacte derivat de la gestió dels residus municipals i augmentar la 
recuperació dels recursos.  

 
• Reforçar el paper de les entitats locals en la gestió dels residus municipals. 

 
• Implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica continguda en els residus 

municipals (FORM) i tractar-la per obtenir compost de qualitat en tots els municipis 
inclosos els de menys de 5.000 habitants. 
 

• Assolir un objectiu de valorització a nivell global de Catalunya de les diferents 
fraccions de: 

 
– Fracció orgànica dels residus municipals (FORM): 55%  

 
– Paper i cartró:      75% 

 
– Vidre:       75% 

 
– Envasos lleugers (ERE):     25% 

 
• Reduir la quantitat de matèria orgànica destinada a dipòsit controlat o valorització 

energètica mitjançant la incineració. 
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• Incrementar l’eficiència en la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, 
paper/cartró i vidre.  

 
• Tractar la fracció restant (RESTA) mitjançant processos mecànic-biològic per a 

reduir i estabilitzar el rebuig final i obtenir el màxim aprofitament de les fraccions 
segregades (fins i tot energètic), com a pas previ a la disposició final.  

 
A continuació es recull un esquema del nou model de gestió dels residus municipals de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
 

 

5.2. Altres referències. 
 
A continuació es detallen referències addicionals a tenir en consideració en el Pla. 
 
•••• Directiva 31/1999/CE relativa a l’abocament de res idus. 
 
La Directiva 31/1999/CE de 26 d’abril, relativa a la deposició de residus i els seus 
desplegaments i la seva transposició a la legislació Espanyola RD 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, 
per tal de reduir l’impacte potencial del dipòsit en abocadors de residus amb contingut de 
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matèria orgànica. S’estableix l’objectiu de no disposar residus en dipòsit controlat sense 
tractament previ i un calendari de reducció d’abocament de residus biodegradables, que 
fixa el percentatge màxim de residus urbans biodegradables destinats a abocador respecte 
a la quantitat total de residus urbans biodegradables generats en 1995: 
 
−−−− 16 de juliol de 2006:  75% 
−−−− 16 de juliol de 2009: 50% 
−−−− 16 de juliol de 2016: 25% 
 
• Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/1993, regu ladora dels residus. 
 
La llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei 15/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus va introduir el concepte de “residus comercials” i estableix una regulació 
específica per a aquests residus a fi de millorar-ne la gestió i garantir que els productors i 
els posseïdors n’assumeixen tota la responsabilitat en la gestió, sens perjudici que els ens 
locals n’assumeixin la gestió directa, de manera que es respectin llurs competències en 
matèria de residus municipals. El mateix règim s’aplica als residus d’origen industrial 
assimilables als municipals. 
 
• Directiva 2004/12/CE que modifica la directiva 94/6 2/CE relativa a envasos i 

residus d’envasos. El Real Decret 252/2006 que tran sposa la directiva a 
l’ordenament jurídic de l’Estat Espanyol. 

 
Aquesta Directiva que modifica aspectes substancials de la Directiva 94/62/CE relativa als 
envasos i residus d’envasos, reafirma la necessitat d’articular mesures de prevenció contra 
la formació de residus d’envasos, exigint als Estats Membres que vetllin per l’aplicació de 
mesures preventives complementàries a las ja establertes per la Directiva de 1994 (Article 
1.2 pel que es substitueix l’article 4 de la Directiva 94/62/CE en matèria de Prevenció). 
 
A més i en relació al compliment dels objectius de valorització i reciclat, la nova Directiva 
modifica en la seva totalitat l’article 6 de la Directiva 94/62/CE, substituint-lo per un altre de 
nou. 
 
• Estratègia Temàtica en Prevenció i Reciclatge de Re sidus. Communication from 

the Commission COM (2005) final. 
 
La Comissió Europea va proposar el 21 de Desembre de 2005 una nova estratègia per a la 
preparació i reciclatge de residus. El document és una Comunicació de la Comissió (versió 
no oficial) on es fixa el marc per a la futura estratègia en la gestió de residus a la UE i es 
concreten determinats aspectes de l’actual normativa comunitària. 
 
Les principals mesures d’acció previstes per a la promoció de la prevenció i reciclatge dels 
residus són les següents (apartat 4): 
 
− Emfatitzar la completa implementació de la legislació existent. 
 
− Simplificar i modernitzar la legislació existent. Aquest punt inclou la revisió de la 

Directiva 75/442/CEE, de 15 de juliol de 1975, relativa als residus, incorporant-hi la 
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Directiva 91/689/CEE de residus perillosos, introduint aspectes relatius al cicle de vida 
dels recursos, clarificant quan un residu deixa de considerar-se residu i definicions de la 
recuperació i disposició, entre d’altres. 

 
− Introducció d’aspectes relatius al cicle de vida dels recursos. 
 
− Promoció de polítiques de prevenció de residus més ambicioses clarificant als Estats 

Membres les obligacions per a desenvolupar plans viables de prevenció de residus. 
 
− Millor coneixement i informació que consolidi el continuat desenvolupament de la 

política comunitària de prevenció de residus. 
 
− Desenvolupament d’estàndards de referència comuns per reciclatge. Cal destacar que 

aquest punt serà d’aplicació prioritària als biowaste. 
 
− Posterior elaboració de la política de reciclatge de la UE. 
 
Els principals impactes sobre les actuals pràctiques dels Estats Membres, dels canvis 
proposats recollits a aquesta Estratègia Temàtica, són els següents (apartat 5 i Annex I): 
 
− Reducció de residus amb destinació a dipòsit controlat com a conseqüència d’una major 

implementació i promoció dels instruments econòmics que contribuiria la pujada dels 
preus a dipòsit controlat. 

 
− Més compost i recuperació d’energia dels residus. El desenvolupament d’estàndards de 

referència de qualitat per les instal·lacions de compostatge i pel compost incrementarà 
les perspectives pel compostatge. En recuperació d’energia es proposa la introducció 
de llindars d’eficiència. 

 
− Més i millor reciclatge, mitjançant la implementació d’estàndards de qualitat per 

determinades instal·lacions de reciclatge. 
 
• Pla Nacional de Residus Urbans 2000 – 2006. 
 

El Pla Nacional de Residus Urbans (PNRU) s’inspirava en els principis recollits a 
l’Article 1.1 de la Llei 10/98 de Residus i té per objecte prevenir la producció de residus, 
establir els seus sistemes de gestió i promoure, per aquest ordre, la seva reducció, 
reutilització, reciclat i altres formes de valorització. 
 
El Pla a desenvolupar a través de, entre d’altres, els següents objectius específics: 
 
− Estabilitzar en termes absoluts la producció de residus urbans el que equival a reduir 

la seva generació. 
− Implantar la recollida selectiva. 
− Reduir, recuperar, reutilitzar i reciclar els residus d’envasos. 
− Valoritzar la matèria orgànica dels RU, en particular mitjançant el seu compostatge. 
− Eliminar de forma segura les fraccions no recuperables o valoritzables dels mateixos. 
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• Avantprojecte de llei de modificació de la llei 6/1 993, de 15 de juliol reguladora 
dels residus.  

 
• Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 

de residus i el cànon sobre la deposició de residus . 
 
• RD 824/2005 de productos fertilizantes. 
 
•••• Working Document. Biological Treatment of Biowaste . 
 

La CE ha estat treballant en una proposta de directiva sobre els residus biològics que 
queda recollida en el Working Document. Biological Treatment of Biowaste, 2nd draft de 
la CE. Aquesta proposta ha estat finalment desestimada i per tant no es pot considerar 
com un marc normatiu d’obligatori compliment. De totes formes es considera convenient 
tenir en conte el seu contingut doncs reflexa certes tendències en el que es refereix al 
tractament de bioresidus a nivell europeu. Dels conceptes que incorpora aquest 
document cal destacar: 
 
−−−− Incorporació del concepte de residu estabilitzat, en funció de la seva activitat segons 

el test de respirometria, que fixa les condicions per  poder ser abocat. 
 
−−−− Només podrà ser considerat compost allò que provingui de la recollida selectiva de 

FORM. 
 
−−−− Un producte que tingui les mateixes característiques que un compost, però procedent 

de la MOR, no podrà ser considerat compost, i haurà de ser designat com a 
“bioestabilitzat”, destinat a tractament finalista i/o amb aplicacions molt restringides 
(restauració de canteres, segellat d’abocadors i talusos de carreteres). 

 
• Reference Document on Best Available Techniques for  the Waste Treatment 

Industries. August 2005. 
 

Aquest document forma part d’una sèrie que presenta els resultats d’un intercanvi 
d’informació entre els Estats Membres i les industries de tractament de residus sobre 
les millors tècniques disponibles (MTD’s), las prescripcions de control corresponents i la 
seva evolució.  
 
Es tracta d’un document publicat per la Comissió Europea, conforme a l’apartat 2 de 
l’article 16 de la Directiva del Consell 98/61/CE relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació (IPPC) i, per tant, s’ha de tenir en compte quan es 
determinin  les millors tècniques disponibles, de conformitat amb l’annex IV de la 
Directiva IPPC. 
 
En particular, el document inclou les MTD’s d’aplicació al tractament mecànic i biològic 
dels residus municipals així com pel tractament de les emissions, aigües residuals i 
gestió dels residus d’aquestes instal·lacions. 
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Actualment, aquest document està finalitzat i pendent de la seva adopció per la 
Comissió Europea abans de finalitzar l’any 2006. 

 
• Olfatometria. 
 

La normativa europea d’olfatometria dinàmica EN13725 va substituir, a l’any  2003, a 
les normes nacionals d’altres països de la UE, com la alemanya VDI/DIN3881 o la 
holandesa NVN2820. No existeix actualment cap legislació específica a nivell estatal. 
 
Actualment, des de el Departament de Medi Ambient i Habitatge s’està treballant en un 
Avantprojecte de Llei que reguli de manera específica la contaminació odorífera. 

 
• Normativa Alemanya. 
 

Es relaciona a continuació algunes referències de normativa de la República Federal 
Alemanya, que es considera interessant tenir en consideració com a possible horitzó 
d’evolució de la legislació europea. 
 
−−−− Technical Instructions on Waste from Human Settlements (TA Siedlungsabfall-TASi). 

Alemanya 1993. Closed Substance Cycle and Waste Management Act of 27th 
September 1994. Alemanya 1994. 

 
En el cas d’Alemanya, des de 1993 el reglament tècnic sobre residus TASi i la llei del 
cicle tancat de substàncies i de gestió de residus del 27 de Setembre de 1994, 
prohibien l’abocament de residus municipals amb un contingut en Carboni Orgànic Total 
(COT) superior al 3% en pes a partir del 31 de maig de 2005. 
 
Tal disposició suposava, inevitablement, la impossibilitat d’abocar residus primaris o 
crus1 a partir d’aquesta data. 
 
– Ordinance on Environmentally Compatible Storage of Waste from Human 

Settlements and on Biological Waste-Treatment Facilities. 20th February 2001. 
Alemanya 2001. 

 
� Article 1. Ordinance on Environmentally Compatible Storage of Waste from Human 

Settlements (Abfallablagerungsverordnung – AbfAblV). 
 
Aquesta modificació de l’ordenança comporta que del 31 de maig de 2005 tots els 
residus urbans s’han de sotmetre a tractament previ per a extreure’ls el màxim de 
recursos que contenen i només es podran dipositar en abocador residus secundaris2, 
inclosa la matèria orgànica estabilitzada bé mitjançant la seva valorització energètica 
o el seu tractament mecànic-biològic previ. 

 

                                                
1 Entenem per Residus primaris o residus crus, els recollits directament dels generadors sense que hagin sofert cap 

procés posterior de classificació, separació o tractament de reciclatge, compostatge o de altres operacions de 
valorització. 

2 Entenem per Residus secundaris, els generats com a rebuigs en les plantes de tractament dels residus primaris o crus, 
com per exemple, en les plantes de separació i classificació d’envasos, compostatge o biometanització de la matèria 
orgànica o instal·lacions d’incineració amb recuperació d’energia. 
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� Article 2. Thirtieth Ordinance on Execution of the Federal Immision Control Act 
(Ordinance on Facilities for Biological Treatment of Waste – 30. BimSchV). 

 
Aquest Reglament fixa uns exigents requeriments per a la construcció, disseny i 
operació de les instal·lacions TMB. Tanmateix, es fixen uns ambiciosos límits 
d’emissions atmosfèriques d’acord amb les Millors Tecnologies Disponibles 
(MTD’s) existents. 

 
−−−− Ordinance on the Utilisation of Biowastes on Land used for Agricultural, Silvicultural 

and Horticultural Purposes (Ordinance on Biowastes-BioAbfV). 21 September 1998. 
 

Aquesta llei és d’aplicació pels residus biodegradables tractats i no tractats (i les 
seves mescles) per a la seva utilització al sòl per agricultura, silvicultura i horticultura. 
 
Es destaca que, en el marc d’aquesta llei, pot considerar-se compost si ha estat 
elaborat a partir de la recollida selectiva de FORM, però no a partir de la fracció no 
selectiva: la RESTA, en definitiva. 

 
−−−− Sistema voluntari de garantia de qualitat per compost (RAL Quality Assurance 

System). RAL-GZ 251. 
 

El standard RAL-GZ 251 conté les regulacions de la German Compost Quality 
Assurance Organisation (Bundesgütegemeinschaft Kompost BGK) relatives als 
criteris de control de qualitat del compost.  
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6. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL. 
 

6.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005). 
 
Les dades històriques de població i generació de residus als diferents municipis de l’àmbit 
d’estudi, per al període d’aplicació del PGIRM actual (1998-2005), es mostren a la taula 2. 
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Taula 2. Dades de població i generació de residus municipals al Vallès Occidental per municipis (1998 - 2005) 

Any
Castellar del 

Vallès
Gallifa Matadepera

Palau 
Plegamans

Polinyà Rellinars Rubí Sabadell
Sant Cugat 
del Vallès

S. Llorenç 
Savall

S. Quirze del 
Vallès

Sta. Perpètua 
de Mogoda

Sentmenat Terrassa Ullastrell Vacarisses Viladecavalls
TOTAL ÀMBIT 

ESTUDI

1998 16.224 157 6.362 10.393 4.246 343 55.728 184.859 50.529 2.027 11.287 18.233 5.363 165.654 1.021 2.084 5.155 539.665

1999 16.863 160 6.533 10.760 4.412 343 57.030 184.859 50.168 2.027 11.994 18.670 5.469 168.695 1.079 2.349 5.509 546.920

2000 17.444 156 6.924 11.089 4.657 378 58.646 183.727 52.654 1.983 12.706 19.084 5.675 171.794 1.114 2.687 5.755 556.473

2001 18.136 162 7.197 11.419 4.767 410 60.303 185.170 55.825 2.053 13.259 19.235 5.820 174.756 1.159 2.926 6.035 568.632

2002 18.644 200 7.404 11.586 5.246 412 62.638 187.201 59.837 2.123 13.916 19.486 6.037 179.300 1.230 3.181 6.304 584.745

2003 18.934 200 7.423 11.919 5.514 547 64.848 191.057 63.132 2.166 14.720 20.652 6.402 184.829 1.340 3.467 6.639 603.789

2004 19.475 209 7.711 12.499 5.855 572 66.425 193.338 65.061 2.210 15.729 20.844 6.628 189.212 1.405 3.931 6.838 617.942

2005 20.437 210 7.966 12.836 6.428 605 68.102 196.971 70.514 2.229 16.581 21.409 6.988 194.947 1.450 4.592 6.890 639.155

Any
Castellar del 

Vallès
Gallifa Matadepera

Palau 
Plegamans

Polinyà Rellinars Rubí Sabadell
Sant Cugat 
del Vallès

S. Llorenç 
Savall

S. Quirze del 
Vallès

Sta. Perpètua 
de Mogoda

Sentmenat Terrassa Ullastrell Vacarisses Viladecavalls
TOTAL ÀMBIT 

ESTUDI

1998 7.200 57 3.514 5.773 2.278 375 27.703 79.921 34.438 949 5.556 5.081 2.383 68.329 601 2.228 2.694 249.080

1999 9.129 58 3.488 5.769 2.305 232 27.625 79.709 39.762 940 5.654 8.669 2.229 66.349 534 2.369 2.996 257.816

2000 9.344 59 4.179 6.936 2.542 330 32.901 98.099 37.864 1.767 6.513 9.212 3.459 79.291 710 3.327 3.227 299.760

2001 7.290 59 4.688 7.195 2.450 306 32.583 94.203 32.670 1.101 6.934 10.704 4.210 79.200 977 4.091 3.404 292.065

2002 9.333 60 5.193 8.204 3.124 617 33.099 93.157 42.727 1.308 8.440 10.626 3.034 83.529 900 4.724 3.756 311.830

2003 9.473 57 4.829 8.605 3.902 420 28.771 98.372 52.506 948 7.060 10.792 3.252 85.779 991 4.915 3.667 324.340

2004 10.387 67 5.317 8.435 4.046 752 34.931 103.471 57.627 1.263 8.316 11.567 3.735 83.561 1.104 6.863 3.494 344.939

2005 10.897 94 4.776 8.246 3.468 728 35.174 100.707 58.995 1.168 8.771 11.405 3.804 85.559 1.002 6.178 3.362 344.336

Any
Castellar del 

Vallès
Gallifa Matadepera

Palau 
Plegamans

Polinyà Rellinars Rubí Sabadell
Sant Cugat 
del Vallès

S. Llorenç 
Savall

S. Quirze del 
Vallès

Sta. Perpètua 
de Mogoda

Sentmenat Terrassa Ullastrell Vacarisses Viladecavalls
TOTAL ÀMBIT 

ESTUDI

1998 1,22 0,99 1,51 1,52 1,47 3,00 1,36 1,18 1,87 1,28 1,35 0,76 1,22 1,13 1,61 2,93 1,43 1,26

1999 1,48 0,99 1,46 1,47 1,43 1,86 1,33 1,18 2,17 1,27 1,29 1,27 1,12 1,08 1,36 2,76 1,49 1,29

2000 1,47 1,03 1,65 1,71 1,50 2,39 1,54 1,46 1,97 2,44 1,40 1,32 1,67 1,26 1,75 3,39 1,54 1,48

2001 1,10 1,00 1,78 1,73 1,41 2,04 1,48 1,39 1,60 1,47 1,43 1,52 1,98 1,24 2,31 3,83 1,55 1,41

2002 1,37 0,82 1,92 1,94 1,63 4,10 1,45 1,36 1,96 1,69 1,66 1,49 1,38 1,28 2,00 4,07 1,63 1,46

2003 1,37 0,78 1,78 1,98 1,94 2,10 1,22 1,41 2,28 1,20 1,31 1,43 1,39 1,27 2,03 3,88 1,51 1,47

2004 1,46 0,88 1,89 1,85 1,89 3,60 1,44 1,47 2,43 1,57 1,45 1,52 1,54 1,21 2,15 4,78 1,40 1,53

2005 1,46 1,22 1,64 1,76 1,48 3,30 1,42 1,40 2,29 1,44 1,45 1,46 1,49 1,20 1,89 3,69 1,34 1,48

Població a 1 de gener (habitants)

Generació Total Residus Municipals (tones)

Rati Generació Residus (kg / hab i dia)
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Recopilant les dades anteriors, l’evolució de la població i la generació total de residus per 
al Vallès Occidental en aquest període, queda resumida a la taula 3: 
 

Taula 3. Dades de població i generació de residus municipals al Vallès Occidental (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 539.665 249.080 1,26

1999 546.920 1,34% 257.816 3,51% 1,29 2,13%

2000 556.473 1,75% 299.760 16,27% 1,48 14,27%

2001 568.632 2,19% 292.065 -2,57% 1,41 -4,65%

2002 584.745 2,83% 311.830 6,77% 1,46 3,83%

2003 603.789 3,26% 324.340 4,01% 1,47 0,73%

2004 617.942 2,34% 344.939 6,35% 1,53 3,92%

2005 639.155 3,43% 344.336 -0,17% 1,48 -3,49%

Promig increment anual 2,45% 4,74% 2,23%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 
Del conjunt de dades anteriors, destacar el fort increment de generació de residus amb un 
promig d’increment anual del 4,74%, que s’explica per l’efecte combinat de l’increment 
sostingut de la població (promig anual del 2,45%) i el creixement del rati de generació per 
càpita d’un 2,23%. 
 
Cal destacar però el salt espectacular de la generació de residus produït entre 1999 i 
2000, any a partir del qual es pot observar una certa estabilització de la generació per 
càpita de residus, passant a establir-se una relació pràcticament proporcional entre 
l’increment de població i el del total de residus. 
 

6.2. Situació actual de les recollides selectives. 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 2 anys a la comarca del Vallès Occidental 
queda reflectida a la taula 4: 
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Taula 4. Situació actual de les recollides selectives al Vallès Occidental (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 9.601 8,1% 14.018 10,9% 22.614 17,0%

Fracció orgànica (FORM) 4.823 8.465 18.266

Esporga 4.778 5.553 4.348

Paper/Cartró 13.125 17,7% 18.317 23,2% 22.325 28,2%

Vidre 6.752 36,8% 8.109 41,5% 9.769 50,0%

Envasos 3.880 8,1% 5.624 11,0% 6.830 13,4%

Altres (2) 23.883 25.637 28.578

Voluminosos 11.524 13.940 16.305

Deixalleries 12.359 11.697 12.273

TOTAL Rec. Selectives 57.241 71.705 90.116

RESTA 267.099 273.235 254.220

Total  RMM 324.340 344.939 344.336

Població 603.789 617.942 639.155

Rati Generació 1,47 1,53 1,48

ANY  2003    ANY  2004   ANY  2005

 
 
Les principals conclusions que es poden extreure de les dades de 2003 al 2005 es poden 
resumir en: 
 
– Generació Residus Municipals.  
 Entre 2003 i 2005 s’ha produït un increment percentual anual del 3,0%, com a 

combinació de l’increment de la població i del rati per càpita de generació. 
 
– Recollides Selectives.  
 Entre 2003 i 2005 s’ha produït un increment percentual anual d’un 25,5%, representant 

les rec. Selectives al 2005 un 26,2% respecte al total de Residus Municipals recollits, 
incloent els materials recuperats a la planta de triatge de Rubí (valorització 
secundària). 

 
– Fracció RESTA.  
 Entre 2003 i 2005 s’ha produït un lleuger descens de recollida de fracció RESTA, en 

promig anual el descens ha estat entorn a un 2,5%. L’augment de les recollides 
selectives ha compensat l’increment de generació total de Residus Municipals. 

 

6.3. Grau d’assoliment dels objectius del PGIRM. 
 
L’actual Pla de Gestió Integrals de Residus Municipals al Vallès Occidental (PGIRM), 
preveu desenvolupar-se amb uns períodes 1997-2000, 2001-2005 i 2006-2010, amb 
objectius concrets per cadascun d’aquests períodes. 
 
Si es comparen les dades de generació i recollides selectives al 2005, amb els objectius 
de 2005 del PGIRM, es te la taula següent. 
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Cal indicar que el PGIRM original no incloïa a les seves previsions el municipi de Sant 
Cugat del Vallès, així que la taula comparativa següent està referida als 16 municipis 
restants. S’ha inclòs una darrera columna amb el comparatiu de les dades resultants amb 
la inclusió de Sant Cugat del Vallès. 
 

Taula 5. Grau d’assoliment dels objectius del PGIRM (2000 - 2005) 

Objectiu 
Any 2000

Objectiu 
Any 2005

Dades 2005 
(sense S. 

Cugat)

% respecte 
objectiu

Dades 2005 
(amb S. 
Cugat)

Producció RM (tones) 251.037 260.004 285.340 110% 344.336

Població (habitants) (1) 550.220 569.873 568.641 100% 639.155

Generació per càpita RM (kg / gab i dia) 1,25 1,25 1,37 110% 1,48

% recollida selectiva M.O. 10 25 18,1 72% 17,0

% recollida selectiva Vidre 25 30 48,6 162% 50,0

% recollida selectiva Paper i Cartró 30 35 31,1 89% 28,2

% recollida selectiva Envasos (2) 6 9 16,2 185% 13,4

% RM dipositats a Deixalleries 4 6 9,4 157% 8,3

(1). A 1 de gener de 2005, 568.641 habitants (sense S. Cugat) i 639.155 habitants (amb S. Cugat)

(2). Suma de previsió de plàstics + metalls, armonitzant amb els criteris del PROGREMIC

Paràmetre

DADES 
BASE

DADES 
VARIABLES

 
 
Les conclusions més destacades a la vista dels resultats obtinguts són: 
 
• La generació total de residus municipals ha superat en un 10% els objectius de 2005. 
• Les dades de població a 1 de gener de 2005 per als 16 municipis era de 568.641 

habitants, molt similar a la previsió del PGIRM 
• Respecte a les recollides selectives es pot concloure: 
 

−−−− La recollida de matèria orgànica ha assolit un 72% dels objectius previstos al 2005. 
−−−− La recollida de vidre, ha assolit un 162% de l’objectiu previst per al 2005. 
−−−− La recollida de paper-cartró ha assolit un 89% dels objectius previstos al 2005.  
−−−− La recollida d’envasos, ha assolit un 185% de l’objectiu previst per al 2005. 
−−−− La recollida de RM de Deixalleries i altres, ha assolit un 157% de l’objectiu previst per 

al 2005. 
 

6.4. Comparació de la situació al Vallès Occidental  amb altres 
àmbits del seu entorn. 

 
Si comparem la situació de la generació dels Residus Municipals i les Recollides 
Selectives al Vallès Occidental amb les dades globals de Catalunya i amb les dades per la 
província de Barcelona, es poden extreure les següents conclusions. 
 
Cal indicar que la comparativa s’ha realitzat fins a l’any 2004 al no disposar de les dades 
definitives tant de la província de Barcelona com de tota Catalunya. 
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6.4.1. Generació de Residus Municipals. 
 

Taula 6. Comparació de la generació de residus municipals (1998 - 2004) 

Vallès 
Occidental

Catalunya
Provincia 
Barcelona

1998 1,26 1,34 1,25

1999 1,29 1,41 1,31

2000 1,48 1,52 1,42

2001 1,41 1,54 1,40

2002 1,46 1,57 1,39

2003 1,47 1,63 1,46

2004 1,53 1,66 1,47

2005 1,48

Generació Residus Municipals                
(kg / hab i dia)Any

Comparatiu generació per càpita Residus Municipals

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Any

kg
 / 

ha
b 

i d
ia

Vallès
Occidental
Catalunya

Provincia
Barcelona

 
 
S’observa una tendència a la estabilització de la generació per càpita al Vallès Occidental 
als darrers 6 anys en la línea de les dades pel global de la província de Barcelona, situació 
que contrasta amb el creixement més acusat al global de Catalunya. 
 

6.4.2. Fracció RESTA. 
 

Taula 7. Comparació de la generació de fracció RESTA (1998 - 2004) 

Vallès 
Occidental

Catalunya
Provincia 
Barcelona

1998 1,13 1,25 1,18

1999 1,12 1,31 1,23

2000 1,22 1,31 1,22

2001 1,21 1,28 1,19

2002 1,20 1,26 1,15

2003 1,21 1,25 1,16

2004 1,21 1,24 1,16

2005 1,09

Any

Generació RESTA                                
(kg / hab i dia)

Comparatiu generació per càpita RESTA

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Any

kg
 / 

ha
b 

i d
ia

Vallès
Occidental
Catalunya

Provincia
Barcelona

 
 
 
S’observa una tendència a la estabilització de la generació per càpita de RESTA al Vallès 
Occidental fins al 2004, tendència que al 2005 s’ha trencat amb una disminució fins a 
assolir valors de 1999. 
 
Aquest fet positiu està en línia amb la situació tant al global de la província de Barcelona 
com de Catalunya. 
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6.4.3. Recollides selectives. 
 

Taula 8. Comparació del percentatge de recollides selectives (1998 - 2004) 
 

Vallès 
Occidental

Catalunya
Provincia 
Barcelona

1998 5,9% 6,3% 4,9%

1999 6,2% 7,0% 6,0%

2000 14,0% 14,0% 13,6%

2001 13,7% 16,8% 14,7%

2002 15,1% 19,8% 17,1%

2003 17,6% 23,5% 20,5%

2004 20,8% 25,4% 22,8%

2005 26,2%

Any

Recollides selectives                                
(% respecte Total RM)

Comparatiu recollides selectives (% respecte a RM)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Any
%

 r
ec

. s
el

ec
tiv

es

Vallès
Occidental
Catalunya

Provincia
Barcelona

 
 
Amb el creixement espectacular del 2005, el percentatge de recollides selectives al Vallès 
Occidental, assoleix els nivells obtinguts al global de la província de Barcelona així com a 
Catalunya.  
 
Cal destacar però que aquesta tendència cal consolidar-la mantenint les polítiques de 
prevenció i foment de les recollides selectives. 
 

6.5. Composició dels Residus Municipals al Vallès O ccidental. 
 

6.5.1. Antecedents. 
 
La falta d’una caracterització actual dels residus municipals generats al Vallès Occidental 
(la darrera referència queda inclosa al PGIRM amb data novembre de 1997), i la demora 
en el temps que implicaria el iniciar una campanya de caracteritzacions que fos 
representativa de cara a determinar la composició dels RM, ens porta a una proposta de 
composició assimilant-la a altres caracteritzacions disponibles a l’entorn geogràfic i socio-
econòmic més proper a la comarca. 
 
Una primera referència seria la composició prevista al PROGREMIC (2001-2006), i que 
queda resumida en les següents 5 grans fraccions 
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Taula 9. Composició dels residus municipals prevista al PROGREMIC 

Fracció Composició (%) 

Matèria orgànica 38,0% 

Paper - cartró 21,0% 

Vidre 8,0% 

Envasos 21,0% 

Altres (1) 12,0% 
(1). Inclou les fraccions voluminosos, poda i jardineria, tèxtils i residus especials (piles i medicaments) i 

residus de Deixalleries 
 
 
Per a l’elaboració del Nou Pla Sectorial Territorial d’infraestructures de Catalunya (2005-
2012), s’estan rebent informacions dels diversos àmbits territorials de Catalunya, que 
expressen seriosos dubtes que la composició actual dels residus s’ajusta a la composició 
original prevista al PROGREMIC, fonamentalment pel que respecta a les fraccions 
Envasos i Altres. 
 
Atenent a aquestes informacions, l’Agència de Residus de Catalunya ha iniciat una sèrie 
de campanyes de caracteritzacions arreu del territori de cara a poder establir les noves 
composicions tipus que serviran de base per a la nova revisió del PROGREMIC. 
 
Malauradament, no es preveu disposar de les dades definitives d’aquestes noves 
campanyes fins al primer trimestre de 2006, per tant la referència a nivell de Catalunya 
continua sent la composició del PROGREMIC. 
 
Descartada la composició prevista al PROGREMIC, la proposta per a la Revisió del PGIRM 
passa per assimilar la composició de la fracció RESTA dels residus del Vallès Occidental a 
la composició de la fracció RESTA de les comarques del Maresme i el Barcelonès, 
provinents de les analítiques efectuades a la Planta de Valorització Energètica de Sant 
Adrià del Besòs (Barcelonès) i al Centre de Valorització Integral de Residus del Maresme 
(Mataró). 
 

• Les dues instal·lacions estan ubicades en àmbits que, tant per proximitat 
geogràfica com per entorn socio-econòmic, poden assimilar-se a les 
característiques de la comarca del Vallès Occidental. 

 
• Tant la Planta com el Centre disposen de caracteritzacions periòdiques per tot el 

2004 i primer semestre de 2005. 
 
• Les caracteritzacions estan realitzades per ECOEMBES seguint una metodologia 

prèviament definida i acceptada per totes les parts.  
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6.5.2. Proposta de composició 
 
De l’Estudi desenvolupat a l’Annex 1 que acompanya la revisió del Pla, es proposa la 
següent composició dels Residus Municipals per al Vallès Occidental: 
 

 
 
Si fem una comparació amb les composicions de referència del PGIRM original (1997) i del 
PROGREMIC (2001), es poden extreure les següents conclusions: 
 

• Progressiva disminució de la Matèria Orgànica. 
• Estabilització del Paper-Cartró. 
• Forta disminució del Vidre. 
• Lleugera disminució de la fracció Envasos Lleugers (respecte a PGIRM original). 
• Fort increment de les recollides d’altres fraccions. 

 
Tabulant i representant gràficament les diferents composicions, es té: 
 

Taula 10. Comparació de diferents composicions dels Residus Municipals 

 
 

45,0% 38,0% 33,8%

25,0% 21,0% 21,8%

8,0% 8,0% 5,4%

12% (*) 21,0% 10,3%

10,0% 12,0% 28,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Altres

Matèria Orgànica

Paper-Cartró

Vidre

Envasos Lleugers

Fracció

Compos. RM 
PGIRM (1997)    

(% pes)

Compos. RM 
Revisió PGIRM        

(% pes)

Compos. RM 
PROGREMIC    

(% pes)

% en pes  

33,8%

21,8%

5,4%

10,3%

28,7%

TOTAL 100,0%

Altres

Matèria Orgànica

Paper-Cartró

Vidre

Envasos Lleugers

Composició RM Àmbit Estudi

Fracció
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V. Occidental         

(Rev . PGIRM 2005)

33,8%

21,8%5,4%

10,3%

28,7%

Matèria Orgànica

Paper-Cartró

Vidre

Envasos Lleugers

Altres

38,0%

21,0%

8,0%

21,0%

12,0%

PROGREMIC

45,0%

25,0%

8,0%

12,0%

10,0%

V. Occidental         
(PGIRM 1997)
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7. PREVISIONS DE GENERACIÓ DE RESIDUS DEL PGIRM 2006-
2012. 

 
Per a poder predir les demandes futures de la gestió dels residus municipals al Vallès 
Occidental, és necessari avaluar com pot evolucionar la generació de residus municipals i 
les seves recollides selectives al període 2006-2012. 
 
Les hipòtesis de càlcul per a la realització d’aquestes previsions es reflexen al capítol 
d’objectius del Pla. 

 

7.1. Previsió de generació total de residus. 
 
Donades les diferents evolucions de creixement de població així com de generació de 
residus per habitant als darrers anys per cadascun dels municipis integrats a l’àmbit 
d’estudi, s’ha decidit realitzar aquesta avaluació de manera independent per a cadascun 
dels municipis. 
 
La previsió de generació total de residus municipals del Vallès Occidental es determina 
com a suma de les previsions individuals de cada municipi. 
 
Per la previsió de generació a cada municipi es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi. 

 
• Manteniment pel període 2006-2012 del rati de generació de residus per habitant 

assolit al 2004. 
 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per al Vallès Occidental al període 2006-2012.  
 
A l’Annex 2 del present document es mostren les previsions individuals per cada municipi. 
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Taula 11. Previsions d’evolució de població i generació de residus al Vallès Occidental (2006-2012) 

Any
Població 

(habitants)
Generació RM 

(t/any)
Rati generació 

(kg/hab dia)

2003 603.789 324.340 1,472

2004 617.942 344.939 1,529

2005 639.155 344.336 1,476

2006 656.639 354.100 1,477

2007 672.271 362.900 1,479

2008 687.250 371.348 1,480

2009 701.583 379.444 1,482

2010 714.950 387.008 1,483

2011 727.479 394.107 1,484

2012 739.327 400.830 1,485

Promig increment anual 2,28% 2,38% 0,10%  
 
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 
Les principals observacions que es poden extreure a partir de les previsions anteriors es 
poden resumir en: 
 

• La població total prevista al Vallès Occidental manté la tendència de creixement dels 
darrers 7 anys, entorn al 2,3% anual, que equival a l’Escenari de creixement Alt 
previst per IDESCAT. 

 
• Es suavitza la tendència de creixement de generació de residus municipals dels 

darrers 7 anys, d’entorn a un 5,5% anual fins a una mitjana d’un 2,38%. 
 
• Tot i mantenir fix el rati de generació per càpita de 2005 a cada municipi, es produeix 

un lleuger increment del rati global degut a canvis en la distribució de la població (els 
municipis amb major previsió d’increment de població són precisament els que 
parteixen de ratis de generació per càpita més alts). 

 

7.2. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 

7.2.1. Bases de partida. 
 
Tal i com s’indica anteriorment, els la revisió del PGIRM 2006-2012 assumeix els objectius 
de recollides selectives fixats al PROGREMIC, aplicant-los a cadascun dels municipis del 
Vallès Occidental.  
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L’evolució de les diferents recollides selectives al Vallès Occidental es determina com a 
suma de les evolucions individuals de cada municipi. 
 
Les hipòtesis de treball aplicades a la previsió d’evolució de les recollides selectives per 
cada municipi són les següents: 
 
• Assimilació de la composició dels residus prevista al conjunt del Vallès Occidental. 
 
• Increment progressiu de les valoritzacions de paper, vidre, envasos i matèria orgànica 

partint de la base dels resultats de l’any 2004 (darrer any amb disponibilitat de dades de 
recollida en el moment de realitzar la revisió del PGIRM)., assolint els objectius a l’any 
2012 (paper 75%, vidre 75%, envasos 25% i FORM 55%). 

 
• Per al càlcul de les quantitats reals valoritzades es considera un contingut d’impropis en 

cadascuna de les fraccions: 
 

- Les fraccions paper i vidre recollides selectivament contenen un 5% d’impropis (és 
a dir són un 95% valoritzables). 

- La fracció orgànica conté un 15% d’impropis (és a dir és un 85% valoritzable). 
S’inclou com a valorització de la matèria orgànica la recollida selectiva de l’esporga 
(100% valoritzable). 

- La fracció envasos es considera que conté un 30% d’impropis (és a dir és un 70% 
valoritzable). 

 
• Increment progressiu de les valoritzacions de esporga vegetal, residus voluminosos i 

altres residus recollits a Deixalleries partint de la base dels resultats de l’any 2004 
(darrer any amb disponibilitat de dades de recollida en el moment de realitzar la revisió 
del PGIRM), assolint els objectius a l’any 2012 (esporga 4,5%, voluminosos 5%, 
Deixalleries 6% tots tres entesos com a percentatges respecte al total de Residus 
Municipals). 

 

7.2.2. Evolució recollides selectives. 
 
Aplicant els criteris descrits a l’apartat anterior, les previsions d’evolució dels percentatges 
de valorització de cadascuna de les fraccions queden resumits a les taules següents: 
 
A l’Annex 2 del present document es mostren les previsions individuals per cada municipi. 
 
Taula 12. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, paper, vidre 

i envasos al Vallès Occidental (2006-2012  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica (1) 8,1% 10,9% 17,1% 19,9% 23,4% 27,5% 32,6% 38,8% 46,3% 55,6%
Paper/Cartró (1) 17,7% 23,2% 28,3% 32,2% 36,8% 42,2% 48,4% 55,8% 64,6% 75,0%
Vidre 36,8% 41,5% 50,1% 53,0% 56,2% 59,5% 63,1% 66,9% 70,9% 75,2%
Envasos (2) 8,1% 11,0% 13,4% 14,0% 14,6% 15,3% 16,1% 16,9% 17,8% 18,9%

(2). No s'assoleix el 25% previst al PROGREMIC donat que els municipis de Rubí i Sant Cugat disposen de Model Residu Mínim de recollida, és a dir sense 
contenidor groc. La recuperació d'envasos a la planta de triatge de Rubí es suma a la recollida selectiva en concepte de valorització secundària

(1). Es supera el 55% i 75% donat que al 2005, determinats municipis ja superàven aquest percentatge que es fan mantenir fins el 2012
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Taula 13. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, voluminosos 
i deixalleries al Vallès Occidental (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Esporga 1,5% 1,6% 1,3% 1,5% 1,7% 2,0% 2,4% 2,9% 3,6% 4,6%
Voluminosos (3) 3,6% 4,0% 4,7% 4,8% 5,0% 5,1% 5,3% 5,5% 5,7% 6,0%
Deixalleries i Altres (3) 3,8% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 4,4% 4,7% 5,2% 5,7% 6,4%
(3). Al 2012 es superen els valors objectiu donat que determinats municipis ja els superen al 2005  
 
En base als percentatges de valorització de cada fracció i les previsions de generació de 
residus al Vallès Occidental, s’obtenen les previsions anuals de les diferents recollides 
selectives i de la fracció RESTA. 
 

Taula 14. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA al Vallès Occidental 
(2006-2012  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL RM 324.340 344.939 344.336 354.100 362.900 371.348 379.444 387.008 394.107 400.830

 
Total Matèria orgànica 9.601 14.018 22.614 27.164 32.671 39.394 47.624 57.696 70.067 85.331

FORM 4.823 8.465 18.266 22.027 26.544 31.999 38.569 46.427 55.766 66.768
Esporga 4.778 5.553 4.348 5.137 6.126 7.395 9.055 11.270 14.300 18.562

Paper/Cartró 13.125 18.317 22.325 26.152 30.603 35.862 42.097 49.494 58.310 68.874
Vidre 6.752 8.109 9.769 10.635 11.543 12.514 13.551 14.652 15.823 17.073
Envasos 3.880 5.624 6.830 7.325 7.840 8.397 9.001 9.656 10.372 11.161
Voluminosos 11.524 13.940 16.305 17.153 18.023 18.959 19.983 21.122 22.441 24.064
Deixalleries 12.359 11.697 12.273 13.405 14.682 16.172 17.930 20.019 22.538 25.621
Total selectives 57.241 71.705 90.116 101.834 115.362 131 .298 150.186 172.639 199.551 232.123

% Selectives 17,6% 20,8% 26,2% 28,8% 31,8% 35,4% 39,6% 44,6 % 50,6% 57,9%

RESTA 267.099 273.234 254.220 252.266 247.538 240.050 229.258 214.368 194.556 168.707
% RESTA 82,4% 79,2% 73,8% 71,2% 68,2% 64,6% 60,4% 55,4% 49,4% 42,1%  

 
Aquestes previsions totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per habitant i 
any), queden com segueix: 
 
Taula 15. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA al Vallès Occidental per 

càpita (2006-2012) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM
(kg/hab i any) 537,2 558,2 538,7 539,3 539,8 540,3 540,8 54 1,3 541,7 542,2
(kg/hab i dia) 1,47 1,53 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1 ,49

Total Matèria orgànica (1) 43,6 62,2 96,9 113,3 133,1 157,0 186,0 221,1 263,9 316,2
FORM (1) 21,9 37,5 78,3 91,9 108,2 127,6 150,6 177,9 210,0 247,4

Esporga (1) 21,7 24,6 18,6 21,4 25,0 29,5 35,4 43,2 53,9 68,8
Paper/Cartró (kg/hab i any) 21,7 29,6 34,9 39,8 45,5 52,2 60,0 69,2 80,2 93,2
Vidre (kg/hab i any) 11,2 13,1 15,3 16,2 17,2 18,2 19,3 20,5 21,8 23,1
Envasos (kg/hab i any) 6,4 9,1 10,7 11,2 11,7 12,2 12,8 13,5 14,3 15,1
Voluminosos (kg/hab i any) 19,1 22,6 25,5 26,1 26,8 27,6 28,5 29,5 30,8 32,5
Deixalleries (kg/hab i any) 20,5 18,9 19,2 20,4 21,8 23,5 25,6 28,0 31,0 34,7
RESTA

(kg/hab i any) 442,4 442,2 397,7 384,2 368,2 349,3 326,8 29 9,8 267,4 228,2
(kg/hab i dia) 1,21 1,21 1,09 1,05 1,01 0,96 0,90 0,82 0,73 0 ,63

(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga (100% 

valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 1. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 
orgànica (FORM + Esporga) al Vallès Occidental (2006-2012) 

Gràfic 2. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-
cartró al Vallès Occidental (2006-2012) 
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Gràfic 3. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre        
al Vallès Occidental (2006-2012) 

Gràfic 4. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers al Vallès Occidental (2006-2012) 
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Gràfic 5. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Altres recollides                

(voluminosos i deixalleries) al Vallès Occidental (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2005-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 6. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides                        
i fracció RESTA al Vallès Occidental (2005-2012) 
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7.3. Resum dels objectius de la revisió del PGIRM ( 2006-2012). 
 
El pla preveu desenvolupar-se fins l’any 2012, en 3 períodes: 2006-2007, 2008-2010 i 
2010-2012, situant l’any 2012 com a fita per assolir els objectius marcats. 
 
Actualment a la comarca, per una població a 1 de gener de 2005 de 639.155 habitants, la 
producció total de residus municipals és de 344.336 tones (dades 2005), de les quals unes 
91.116 tones són recollides selectivament. 
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En base a aquestes dades, i a les hipòtesis plantejades a la proposta tècnica, els objectius 
globals de la revisió del PGIRM (2006-2012) es detallen al quadre següent: 
 

Taula 16. Objectius PGIRM 2006-2012 

Any 2007  Any 2010  Any 2012

Producció RM (tones) 362.900 387.008 400.830
Població (habitants) 672.271 714.950 739.327
Generació per càpita RM (kg / gab i dia) 1,48 1,48 1,49
% recollida selectiva M.O. (2) 23 39 55
% recollida selectiva Vidre 56 66 75
% recollida selectiva Paper i Cartró 36 55 75
% recollida selectiva Envasos (3) 15 17 19

% RM Altres recollides selectives (4) 9 11 12

Paràmetre

DADES 

BASE (1)

DADES 
VARIABLES

 
 
Notes: 
(1). Dades sense incloure els municipis que gestionen els residus a través de l’EMSHTR (excepte Sant 

Cugat). 
(2). Suma de recollida de matèria orgànica de recollida selectiva (FORM) i esporga vegetal. 
(3). Sant Cugat i Rubí mantenen Residu Mínim (no recollida específica d’envasos lleugers). 
(4). RM dipositats a Deixalleries, residus voluminosos i altres (medicaments, tèxtils, residus especials, etc.). 
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8. EIXOS D’ACTUACIÓ. 
 
A continuació es presenten els diferents eixos d’actuacions del Pla que s’agrupen de la 
següent forma: 
 

1. Prevenció. 
2. Foment de la recollida selectiva. 
3. Tractaments. 
4. Comunicació i participació ciutadana. 
5. Creació del Centre de recerca sobre els residus. 

 

8.1. Prevenció. 
 
El Consorci promourà  iniciatives de prevenció de residus. Entenem com a iniciatives de 
prevenció de residus les encaminades a aconseguir la no generació d’aquests, la 
disminució de la seva quantitat i la disminució de la seva toxicitat. 
 
La prevenció és una eina bàsica en la planificació de la gestió dels residus doncs permet 
incidir en l’acompliment dels objectius fixats actuant en la primera fase del cicle i per tant, 
d’una forma molt eficient.  
 
Les iniciatives de prevenció actuen sobre els següents aspectes: 
 

• Reducció .  
 
• Reutilització  de productes.  
 
• Recuperació  in-situ.  
 
• Minimització  de la toxicitat  del residu.  
 

El Pla preveu la intervenció pública per tal d’incentivar les iniciatives  de prevenció 
mitjançant diferents eines com són l’educació ambiental, la creació d’incentius econòmics, 
l’elaboració de normativa i les despeses públiques. 
 
Cal destacar que es disposa d’un ampli marc normatiu tant a nivell europeu, com estatal i 
autonòmic que situa la prevenció de residus com a la primera prioritat en la gestió dels 
residus. Específicament, la Llei estatal 10/1988, de 21 d’abril, de residus, que transposa la 
Directiva 91/156/CEE, estableix que les administracions públiques, en l’àmbit de les seves 
competències, podran establir les mesures econòmiques, financeres i fiscals adequades 
per al foment de la prevenció.  
 
L'Agència de Residus de Catalunya creà l’any 1999 el Centre Català del Reciclatge (CCR) 
amb l’objecteu d'impulsar els processos de prevenció, reciclatge i valorització dels residus. 
La seva activitat va adreçada, entre altres, als ens locals.  
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El Consorci preveu participar en les activitats que promou el Centre Català del Reciclatge 
com són: 
 

• Conveni de Prevenció de Residus  que permet la seva adhesió mitjançant un 
projecte concret. Disposa com a mecanisme de finançament d’ordres de subvenció, 
com la darrera convocatòria d'ajuts específics dirigits a projectes de prevenció de 
residus municipals que subvencionava actuacions de: 

 
 a) Ambientalització de compres. 
 b) Prevenció de residus en festes i actes públics. 
 c) Reducció de la publicitat gratuïta. 
 d) Promoció de la reutilització d’equips i productes. 
 e) Reducció d’envasos. 
 f) Potenciació de mercats de segona mà. 
 g) Campanyes de conscienciació de prevenció. 
 

• Jornades de Prevenció de Residus Municipals que s’organitzen anualment. 
 
El Consorci adoptarà diverses de les iniciatives proposades pel Centre Català del 
Reciclatge en el document "Accions de Prevenció de residus municipals promogudes pels 
ens locals a Catalunya i Europa".  
 
A continuació es detallen les accions de prevenció que el Consorci promourà: 
 

•••• Promoció de la prevenció de residus. 
•••• Compostatge casolà i compostatge comunitari. 
•••• Difusió de les bones pràctiques des de l’administració. 
•••• Millores de les ordenances fiscals i municipals de residus. 
•••• Instruments de comunicació i participació. 
•••• Monitorització i seguiment. 

 
Aquestes iniciatives van acompanyades de les iniciatives de recollida selectiva, que tenen 
una important component de sensibilització, que es desenvolupa en el corresponent 
apartat del present Pla. 
 

8.1.1. Promoció de la prevenció de residus. 
 
El Pla preveu actuar en diferents nivells per a promoure la prevenció de residus: 
 

• Establir un Pla de Treball de Prevenció del Consorci, amb la participació dels 
membres de la comissió de revisió del PGIRM, que fixi les iniciatives específiques 
que el Consorci promourà i el objectius de prevenció. 

 
• Promoure les iniciatives de prevenció en els municipis consorciats mitjançant 

informació, assistència i suport en la implantació de les iniciatives. 
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En l’establiment del Pla de Treball cal realitzar en primera instància un estudi del 
creixement dels residus i identificació dels factors clau d’aquest creixement en funció de 
les característiques dels diferents entorns (urbanístiques, socials, activitats econòmiques, 
etc), per tal de decidir els punts on incidir amb les accions de prevenció. 
 
A l’ANNEX 7 – Propostes per a reduir els residus municipals i a l’ANNEX 4 – Iniciatives de 
prevenció de residus és presenten uns reculls de diferents iniciatives a valorar en el Pla de 
Treball. 
 

8.1.2. Compostatge casolà i compostatge comunitari.  
  
Les accions de prevenció de la fracció orgànica tenen un gran efecte, doncs aquesta 
fracció conforma prop del 34% de la quantitat de residus municipals de l’àmbit. 
 
Les iniciatives de compostatge casolà i compostatge comunitari consisteixen en 
l’elaboració de compost amb sistemes de pila o de compostador a la pròpia llar, a la 
comunitat o edifici, o a espais públics com els parcs. 
 
En el cas del compostatge comunitari es pot fer una utilització conjunta pels serveis de 
parcs i jardins i pels veïns. Els ens locals poden ajudar en l’adquisició del compostador, 
facilitar manuals de compostatge, servei tècnic d’assessorament, bonificació en la taxa 
d’escombraries i/o cedir trituradores de residus vegetals que poden servir també per ús del 
propi servei de parc i jardins.  
 
L'Agència de Residus de Catalunya organitza convocatòries d’ajuts que contemplen 
actuacions relacionades amb aquest àmbit.  
 
El present Pla preveu la promoció activa del compostatge casolà i comunitari mitjançant: 
 

• Promoure l’habilitació de sistemes de compostatge comunitari mitjançant assistència, 
suport a la sol·licitud d’ajuts per  la seva construcció i la possibilitat de compartir 
equipament com trituradores. 

 
• Incentivar el compostatge casolà i vehicular ajuts per a l’adquisició dels 

compostadors domèstics per a vivendes amb jardí. 
 
• Subministrament d’assessoria tècnica i d’informació sobre el procés de compostatge i 

sobre les seves avantatges mediambientals. 
 
• Obtenció d’ajuts per a portar a terme projectes de compostatge casolà i comunitari 

d’àmbit supremunicipal promoguts pel propi Consorci. 
 
 
 
 



 

Pàg. 46/82 

8.1.3. Difusió de les bones pràctiques des de l’adm inistració. 
 
Les pràctiques correctes de prevenció de residus per part de les administracions públiques 
tenen el doble efecte d’aconseguir una reducció dels residus generats i de mostrar al 
ciutadà les bones pràctiques en  la gestió dels residus. 
 
Els ens locals, en l'ampli rang d’activitats que desenvolupen tenen un gran espectre de 
possibles accions de prevenció a escometre. El present Pla preveu que el Consorci 
promogui les següents pràctiques en els ens locals consorciats i en la seva pròpia activitat: 
 

• Bones pràctiques a les oficines i equipaments munic ipals.  
Promoció de l’adopció i incentivació de l’aplicació de les bones pràctiques 
impulsades pels seus gestors, actuant sobre la generació de residus en les pròpies 
oficines de l’administració local o en els equipaments municipals com ara mercats, 
centres cívics, escoles municipals, museus, etc.  

 
• Compra pública ambientalment correcte.  

Promoció d’accions de compra pública ambientalment correcte, mitjançant diferents 
eines: 

 
−−−− Guia de compres Públiques Ambientalment Correctes , que promou la 

incorporació de criteris ambientals en les compres a realitzar des de 
l'administració. A l'ANNEX 8 - s'adjunta la Guia de compres públiques 
ambientalment correctes elaborat pel Centre Català del Reciclatge. 

 
−−−− Incorporació de plecs ambientals en els plecs de p rescripcions tècniques,  

que promou la incorporació de criteris ambientals en els plecs de contractació de 
subministres, serveis o d'obres públiques, com són la durabilitat, les possibilitats 
de reutilització i reparabilitat dels productes i la reducció de la seva toxicitat. En 
l'ANNEX 9 - s’adjunten els documents elaborats pel Centre Català del reciclatge 
per a la promoció de la incorporació de criteris ambientals, que conté: 

 
� La incorporació de criteris ambientals en plecs de prescripcions tècniques. 
� Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions de 

compra de productes i serveis. 
� Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions d’obra 

civil. 
� Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions de 

material d’oficina. 
� Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions 

d’equipament municipal. 
� Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions de 

productes de parc mòbil. 
� Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions de 

productes de plàstic reciclat. 
� Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions de 

serveis de restauració. 
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−−−− Catàleg de productes reciclats. Disponible en el Centre Català de Reciclatge. 
 

• Organització d’esdeveniments públics.  
Incentivar els criteris de prevenció en la organització d’esdeveniments públics per 
part dels ens locals. 

 

8.1.4. Millores de les Ordenances fiscals i municip als de residus. 
 
Les ordenances municipals i fiscals són eines de gestió que tenen els municipis i altres 
ens locals que regulen diversos aspectes de la vida municipal. Aquestes permeten als 
ajuntaments establir incentius ambientals per tal de promoure els comportaments més 
respectuosos amb el medi ambient, com poden ser actuacions sobre: 
 

• Regulació detallada dels sistemes de recollida. 
• Taxes d’escombraries sobre els domicilis. 
• Taxes de residus comercials sobre els comerços. 

 
El present Pla preveu la promoció de la millora de les ordenances fiscals i municipals en 
base a l’estudi que el Consorci ha encarregat a Environment & Management sobre la 
millora de les ordenances: 
 

Millora de les ordenances fiscals i municipals de residus en els municipis del Consorci 
de Gestió de Residus del Vallès occidental. Environment & Management. 8 de juliol de 
2005. 

 
Aquest estudi analitza les ordenances fiscals i municipals que regulen la gestió de residus 
en els municipis del Consorci, es compara la situació respecte a altres municipis externs al 
Consorci i proposen millores per els dos tipus d’ordenances. 
 
En l'ANNEX 6 es presenten les Conclusions de l'Estudi de millora de les ordenances 
municipals de residus en els municipis del Consorci de Residus del Vallès Occidental. 
 

8.1.5. Instruments de comunicació i participació. 
 
Aquests instruments són bàsics en la majoria d’actuacions de prevenció ambiental i poden 
tenir un impacte notable. 
 
Aquest aspecte es desenvolupa en un capítol específic del Pla: “8.4. Comunicació i 
participació ciutadana”. 
 

8.1.6. Monitorització i seguiment. 
 
Enmarcat en el sistema de monitorització del present Pla, que es desenvolupa en un 
capítol específic (11. Indicadors de seguiment del Pla), cal treballar en la definició d’uns 
indicadors clars de prevenció i fixar uns objectius del nivell de prevenció a assolir. 
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La definició de la quantitat de residu que s’ha d’evitar que s’incorpori al sistema de gestió, 
mitjançant uns objectius clars és bàsic per a que les iniciatives de prevenció siguin 
efectives. La definició d’objectius de prevenció ha d’anar acompanyada d’una avaluació del 
conjunt d’indicadors mesurables per a poder analitzar el seu nivell d’acompliment. El 
coneixement del nivell d’acompliment dels objectius actua com a incentivador directe per a 
la prevenció. 
 
Cal tenir en compte però la dificultat de  realitzar aquesta mesura i que diversos intents 
realitzats en el passat en altres indrets d'Europa no han triomfat, el que ha comportat que 
la seva credibilitat es vegi mermada. 
 

8.2. Foment de la recollida selectiva 
 
El present Pla fa seu l’objectiu fixat per l'Agència de Residus de Catalunya d’incrementar 
els nivells de reciclable per tal d’assolir uns nivells de valorització de: 
 

Objectius de valorització 

Fracció orgànica dels residus municipals (FORM): 55 % 

Paper i cartró: 75 % 

Vidre: 75 % 

Envasos lleugers (ERE): 25 % 

 
El reciclatge contribueix a aconseguir els nivells de valorització de residus fixats i al mateix 
temps contribueix a reduir la quantitat de residu destinat a tractament finalista i també 
col·labora al compliment de la legislació d’abocadors, al reduir el contingut de matèria 
orgànica en el residu abocat. 
 
A continuació es detallen les actuacions previstes en el present Pla: 
 

•••• Impulsió de la recollida selectiva. 
•••• Recollida selectiva dels residus vegetals (RV). 
•••• Deixalleria mòbil. 
•••• Sistemes de recollida de residus voluminosos. 
•••• Residus d’origen comercial. 

 

8.2.1. Impulsió de les recollides selectives. 
 
Promoció de les diferents recollides selectives de totes les fraccions dels residus 
domiciliaris i suport en l’anàlisi de les tipologies de recollides a aplicar amb l’objectiu 
d’incrementar la quantitat de residus recollits selectivament i de millorar la qualitat dels 
productes recollits selectivament (reduir el contingut d’impureses). 
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La recollida selectiva està actualment estesa en un grau elevat, però el seu nivell de 
rendiment és millorable. Caldrà completar la seva extensió i revisar els sistemes utilitzats. 
Cap sistema és universal i el sistema més adequat a una àrea específica dependrà de les 
seves característiques urbanístiques i d’altres factors. Els diferents sistemes varien en 
costos d’implantació i eficiència, però no sempre el més costós és el més eficient. Caldrà 
definir l’agrupació de materials recollits, la freqüència de la recollida, tipus de bosses, si 
s’usa el sistema de contenidors o porta a porta o centres de reciclatge, etc. Entre altres 
factors els sistemes de reciclatge han de tenir en conte que els sistemes implantats siguin 
accessibles per a nens, gent gran o disminuïts físics, que l'impacte acústic sigui reduït, 
que es mantinguin nets i no generin brutícia al carrer, etc.  
 
Cal tenir en conte que la qualitat d’una recollida selectiva és inversament proporcional al 
contingut de materials no desitjats (impropis) continguts en el producte recollit. Com a 
major sigui la qualitat, serà més elevat l’índex de recuperació de subproductes i més 
eficient el procés de reciclatge. 
 
El Consorci facilitarà suport als ens locals per a implantar i millorar els sistemes de 
recollida selectiva mitjançant l’assistència i el suport en la gestió dels ajuts per a 
equipament o campanyes de comunicació. 
 
Altres accions especifiques són: 
 

• Foment dels mercats per als productes reciclats. 
 
• En el corresponent apartat del present Pla es desenvolupa l’estudi dels sistemes de 

promoció del reciclatge mitjançant penalitzacions o bonificacions en la taxa 
d’escombraries. A certes ciutats han aconseguit nivells alts de reciclatge 
acompanyant el desplegament d’un sistema de recollida selectiva d’un sistema de 
penalització o bonificació condicionat a la col·laboració en el reciclatge.  

 
• Estudiar la viabilitat de la implantació d’un centre de transferència pel paper  cartró 

per tal de millorar la seva comercialització. 
 

• Foment de la recollida selectiva de FORM. 
 
Es destaca la recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM) doncs es considera que 
aquesta recollida es troba en un nivell d'implantació significativament inferior que les altres 
fraccions.  
 
Mitjançant la recollida selectiva de la FORM s’aconsegueix un objectiu doble: 
 

• Disminuir el contingut de matèria biodegradable al residu destinat a abocador. 
 
• Millorar la qualitat del compost produït degut al baix contingut d'impropis a la fracció 

orgànica recollida selectivament (FORM). 
 
Les actuacions previstes en el Pla en l’àmbit de la recollida selectiva de FORM són: 
 



 

Pàg. 50/82 

• Incentivar l'extesa de la recollida selectiva de FORM de generació domèstica 
mitjançant suport tècnic i suport en la gestió dels ajuts. 

 
• Promoure les recollides selectives de generadors singulars. Estudiar la viabilitat de 

que el Consorci realitzi la recollida de la FORM dels grans productors (mercats, 
mercats centrals, etc) i dels mitjans productors (grans cuines d'hosteleria, 
d’escoles, d’hospitals de centres comercials, etc). En general les accions de 
recollida selectiva de generadors singulars són especialment eficients. 

 
• Implementació, a les instal·lacions del Consorci, de cànons de tractament variables 

en funció del contingut d'impropis, de forma que s’incentivi la recollida selectiva de 
FORM amb baix contingut d'impropis i es penalitzin els sistemes de recollida poc 
eficients. 

 
• Estudiar el limitar el contingut màxim d’impropis de la FORM entrant a les 

instal·lacions de tractament del Consorci. 
 
En el cas de la recollida selectiva de generadors singulars cal tenir en conte que aquests 
són majoritàriament empreses o entitats amb obligació de gestionar els seus propis 
residus. Tanmateix, en el cas dels mitjans productors de FORM existeixen sistemes de 
trituració i emmagatzematge de la FORM en estat pastós, en dipòsits, que simplifiquen el 
problema d'olors i neteja entre recollides i en el transport, el que permet reduir la 
freqüència de la recollida. 
 

8.2.2. Recollida selectiva dels residus vegetals (R V). 
 
Implantació d’una recollida selectiva de fracció vegetal. Independentment de l’interès de 
desviar els RV per al seu reciclatge, s'afegeix la necessitat de la implantació d’una 
recollida selectiva de residus vegetals per tal de que no contaminin la recollida de FORM. 
Aquesta ha d’anar especialment adreçada a cobrir els residus vegetals produïts pels 
generadors domèstics i que la implantació del compostatge casolà no cobreixi. Tanmateix 
cal desviar de la recollida de la FORM els RV de generadors singulars com parcs i jardins i 
empreses vinculades a jardineria. 
 

8.2.3. Deixalleries. 
 
Es preveu l’establiment d’una deixalleria mòbil per tal de cobrir les zones allunyades de les 
zones de cobertura de les deixalleries existents.  
 

8.2.4. Sistemes de recollida de residus voluminosos . 
 
Incentivar els sistemes de recollida de residus voluminosos amb els objectius següents: 
 

• Optimitzar el tractament d’aquests residus mitjançant processos adequats en 
instal·lacions especialment concebudes per a aquests tipus de residus. El Pla 
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d’infraestructures preveu dotar al territori d’una Planta de tractament de residus 
voluminosos. 

 
• Reduir la presència de residus voluminosos en les restants fraccions, principalment a 

la RESTA. La presència de residus voluminosos en les restants fraccions 
representen problemes a la recollida, transport i tractament. 

 

8.2.5. Residus d’origen comercial. 
 
En el camp dels residus comercials es proposen dos línies bàsiques d’actuació: 
 

• Incentivar l’aplicació del principi de responsabilitat del productor. 
• Potenciar els sistemes de logística inversa sempre que això sigui possible. 

 
A arrel de la Llei 6/2003, en la que apareix el concepte de residu comercial, els municipis 
poden optar per realitzar la recollida d’aquest residu mitjançant el servei municipal o 
derivar-la cap a gestors privats. En el present Pla s’opta per promoure la gestió 
diferenciada del residu comercial, amb l’objectiu d’incentivar la seva prevenció i el seu 
reciclatge. A continuació es detallen diverses iniciatives a escometre: 
 

• Incentivar la derivació de la gestió dels residus comercials cap a 
recollidors/tractadors privats. 

 
• Incentivar el correcte tractament dels residus que requereixen un tractament 

específic, com són: 
- Olis de cuina vegetals 
- Vehicles fora d’us entregats a un comerciant 

 

8.3. Tractaments. 
 
En el capítol “9 – Esquema d’infraestructures necessàries” es desenvolupen les 
estratègies del Pla en quant a infraestructures de tractament de residus. 
 

8.4. Comunicació i participació ciutadana. 
 
L’èxit del present Pla depèn molt de la capacitat de canviar les actituds en el referent a 
prevenció i reciclatge de residus. Les accions de prevenció i reciclatge està fortament 
vinculades al nivell d’implicació del ciutadà o dels col·lectius afectats. Essent per tant molt 
important acompanyar totes les actuacions d’unes accions comunicatives adequades per a 
garantir el seu èxit. L’experiència sobre aquest tema indica que les campanyes de 
comunicació tenen un efecte directe en l'increment del reciclatge i la reducció de la 
generació de residus. 
 
A continuació es detallen diversos aspectes referents a la comunicació: 
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• Donada la importància de la comunicació en els programes de gestió de residus, és 

important que es disposi del finançament adequat i continuat per a aquestes 
partides.  

 
• Les accions de comunicació poden ser portades a terme directament per l’autoritat 

local, o en certs casos poden incorporar-se aquestes activitats en els contractes de 
serveis de gestió i reciclatge de residus.  

 
• La comunicació i la participació s’utilitzen com a eines d’educació ambiental i 

d’informació sobre les conseqüències de les pràctiques personals o col·lectives en el 
medi ambient i sobre les possibilitats existents per a reduir aquest impacte. 

 
• L’experiència indica que l’absència d’un sistema de reciclatge adequat te un impacte 

molt negatiu sobre la participació del ciutadà. Un sistema eficient i fiable de 
reciclatge és la millor publicitat per al reciclatge, essent per tant molt important la 
disposició de sistemes suficients i la transparència informativa sobre aquests.  

 
• Les raons per les quals el ciutadà participa o no en el sistema de reciclatge són molt 

diverses. Tanmateix, cal tenir en conte les diferències de llenguatge i culturals 
existents, doncs certs ciutadans poden quedar fora del sistema. Per tal de dirigir 
adequadament les campanyes és important conèixer qui participa i qui no participa 
per tal de poder dirigir el missatge al públic objectiu. 

 
• El retorn d’informació als ciutadans sobre l’efecte dels seus esforços és un altre 

aspecte clau.  
 
• Els missatges destinats als nens mitjançant les escoles són molt eficients doncs es 

tracta dels recicladors del futur i addicionalment tenen una alta capacitat d’afectar als 
hàbits dels seus familiars.  

 
• En funció de l’àmbit a qui es dirigeix l’acció de comunicació l’objectiu del missatge 

pot variar. A ciutadans i centres d’ensenyament l’objectiu és educar i informar al 
ciutadà sobre els recursos que l’administració posa a la seva disposició per a facilitar 
el seu accés i per a sensibilitzar als ciutadans sobre les diferents formes de consum i 
així promoure l'adopció d'hàbits més respectuosos amb el medi ambient.  Als 
comerços l'objectiu pot ser, a part d'informar sobre les seves obligacions, mostrar les 
possibilitats de que disposen per a desenvolupar accions en l'àmbit de la prevenció. 
A oficines de Gestió municipal i oficines, l’objectiu és transmetre una formació més 
especialitzada enfocada a la implantació i organització de diferents mesures de 
prevenció i reciclatge. 

 
El Consorci promourà la comunicació i la participació ciutadana basant-se en els següents 
principis: 
 

• Els objectius generals de la comunicació seran: 
  

−−−− Prevenció. 
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−−−− Reciclatge. 
−−−− Compra responsable. 

 
• Impulsar una política d’informació transparent i facilitar l’accés a la informació. 

Particularment en aquest capítol es preveu continuar amb la tasca ja iniciada  de 
l'Observatori de residus, que facilita en internet dades estadístiques dels residus 
municipals de la Comarca del Vallès Occidental. 

 
• Afavorir la participació, donant el màxim accés a la informació ambiental. 
 
• Disposar una eina a la web del Consorci que permeti realitzar un seguiment de nivell 

de consecució dels objectius del Pla a cada municipi. Es disposarà d’una fitxa 
individualitzada per municipi que permeti, recalcular anualment l’esforç per 
aconseguir l’objectiu de 2012, en funció de les dades de la gestió de residus de 
l’exercici. 

 
• Tenir en consideració les iniciatives de comunicació existents i les dels ens locals per 

tal de complementar-les. L’objectiu a nivell de Consorci és l'increment de la 
sensibilització general, de forma que el ciutadà es torna més receptiu a la informació 
facilitada a nivell local.  

 
• Coordinació dels missatges per tal que les diferents iniciatives de comunicació 

facilitin un missatge clar i simple. 
 
• Recerca de recursos i ajuts per al finançament de la comunicació. 
 

Particularment es poden considerar accions de: 
 

• Preparació de fulletons informatius. 
• Informació als medis de comunicació. 
• Visites a les instal·lacions de tractament. 
• Organització d’actes informatius a escoles. 
• Organització de jornades tècniques i de divulgació. 
• Col·laboració amb sectors industrials, comercial i institucionals generadors de 

residus. 
 

8.5. Creació del Centre de recerca sobre els residu s. 
 
L’àmbit dels residus municipals ha presentat durant els últims anys un alt nivell de 
desenvolupament en un període relativament curt de temps, produint-se canvis en 
nombroses de les seves vessants. 
 
Com a sector amb un gran desenvolupament recent i ràpid presenta una dispersió 
important d’activitats, tant les referents a investigació com a criteris d’actuació. Al mateix 
temps s’està avançant molt ràpidament en la implementació de noves formes de gestió 
dels residus, a vegades sense disposar d’una base d’anàlisi prou contrastada o sense 
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dotar les actuacions dels medis necessaris per assegurar els resultats desitjats. Per tant 
es considera convenient la creació d’un Centre de recerca sobre els residus  de 
referència que generi la seva pròpia activitat i agrupi part de l’activitat ja existent. El Centre 
ha de servir per a accelerar l’avanç en el coneixement sobre els residus i per a dotar als 
professionals del sector, en tots els seus àmbits, d’unes bases de coneixement més 
sòlides. 
 
En el Centre es disposarà de les instal·lacions necessàries per a poder realitzar tasques 
de recerca, amb laboratoris i espais suficients per a la implantació de plantes pilot. El 
Centre disposarà d’un centre de convencions apte per a l’organització d’events 
d’envergadura. El Centre ha de servir de referència i reclam per a tot tipus d’activitats de 
les diferents comunitats vinculades als residus, com són la comunitat científica i tècnica, 
els col·lectius ciutadans sensibilitzats en el tema, sectors empresarials, l’administració, etc. 
 
El centre d’investigació es dotarà de pressupost suficient per a mantenir un equip de 
gestió i d’investigadors propis i per contractar ajuts de laboratoris externs, grups de treball 
d’universitats, etc. Paral·lelament el centre treballarà en la obtenció d’ajuts públics per al 
finançament del seu funcionament i de línies d’investigació específiques. 
 
El present Pla preveu la creació d’un Centre de recerca sobre els residus  amb una 
estructura fixa amb dos àrees principals: 
 
1. Laboratori de Residus . Amb línies de recerca sobre: 
 

• Prevenció i reciclatge de residus. 
• Tractament de residus. 

 
2. Fòrum dels Residus . Centre de convencions sobre els residus amb les següents 

línies d’activitat: 
 

• Divulgació sobre els residus. 
• Formació. 
• Col·laboració amb col·lectius vinculats als residus. 
• Monitorització de la gestió de residus. 
• Incentivació dels mercats per al compost. 

 
A l’”Annex 3 – Creació del Centre de recerca sobre els residus”, es desenvolupa el Centre 
amb més detall. 
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9. ESQUEMA D’INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES. 
 

9.1. Esquema general de gestió de residus del terri tori. 
 
Es planteja un esquema futur de tractament dels residus del Consorci basat en les 
següents infraestructures: 
 

Tipus de residu Capacitat de 
tractament 

Infraestructures Comentaris 

RESTA 245.000 t/a Planta TMB i 
estabilització aeròbica 

Nova construcció 

FORM 20.000 – 40.000 t/a Planta TMB i digestió 
anaeròbia 

Nova construcció 

FORM 6.500 t/a Planta de Compostatge 
de Sant Cugat 

Remodelació 

FORM 25.000 t/a Planta de metanització 
de Can Barba 

Remodelació 

Envasos lleugers 12.000 t/a Nova Planta / Planta de 
Rubí 

Remodelació 

Voluminosos 25.000 t/a Planta de tractament 
de residus voluminosos 

Nova construcció 

Rebuig -- Abocador A definir 

Fracció vegetal 19.000 t/a Plantes de FORM -- 

Paper/Cartró 69.000 t/a Privats -- 

Vidre 17.000 t/a Privats -- 

 
Per assolir aquestes necessitats futures de tractament es plantegen realitzar les següents 
actuacions en el període 2006 - 2012. 
 

• Construcció d’una Planta de Tractament de la fracció RESTA i FORM, amb capacitat 
de tractament nominal de 245.000 t/a de RESTA i de 20.000 t/a de FORM (1ª fa se), 

 
• Remodelació de les instal·lacions existents a la Planta de Sant Cugat del Vallès per 

poder tractar un mínim de 6.500 t/a  de fracció orgànica procedent de recollida 
selectiva. 
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• Remodelació de les instal·lacions existents a la Planta de Compostatge metanització 

de Can Barba (Terrassa) amb capacitat de tractament nominal de 25.000 t/a  de 
fracció orgànica procedent de recollida selectiva. 

 
• Remodelació de les instal·lacions existents a la Planta de Triatge de Rubí per passar 

a tractar la fracció Envasos Lleugers amb una capacitat nominal de tractament de 
12.000 t/a. 

 
• Construcció d’una Planta de Tractament de residus voluminosos, amb capacitat de 

tractament nominal de 25.000 t/a.  
 
• Disposició d’un abocador pel rebuig de totes les instal·lacions. 

 
A continuació es presenta l’esquema general de gestió de residus previst: 
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COMPOST

RECICLABLES

ENVASOS

RESTA

FORM     

VIDRE / 
PAPER

VOLUMINOS

Dipòsit
controlat

Triatge RESTA / FIRM Nau Estabilització MOR

Metanització FORM

Triatge envasos

Triatge voluminosos

Transferència Vidre / Paper

Planta    
FORM-RESTA

Túnel Maduració digestPretractament FORM

MATERIAL 
ESTABILITZAT

FORM (**)

Pretractament FORM Túnel compostatge

REBUIG

Piles maduració

FORM (*)     

Metanització FORM
Pretractament FORM Túnel Maduració digest

COMPOST

RECICLABLES

ENVASOS

RESTA

FORM     

VIDRE / 
PAPER

VOLUMINOS

Dipòsit
controlat

Triatge RESTA / FIRM Nau Estabilització MOR

Metanització FORM

Triatge envasos

Triatge voluminosos

Transferència Vidre / Paper

Planta    
FORM-RESTA

Túnel Maduració digestPretractament FORM

MATERIAL 
ESTABILITZAT

FORM (**)

Pretractament FORM Túnel compostatge

REBUIG

Piles maduració

FORM (*)     

Metanització FORM
Pretractament FORM Túnel Maduració digest

 
 
(*) Procés de metanització de FORM Planta de Can Barba. 
(**) Procés de compostatge de FORM (Planta de Sant Cugat del Vallès). 
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9.2. Anàlisi de instal·lacions existents. 
 
La gestió i tractament de les fraccions valoritzables, la fracció orgànica i la RESTA es 
realitza en instal·lacions ubicades a dins i a fora de la comarca del Vallès Occidental. 
 
Des del punt de vista de quantitat de residus gestionats, la principal instal·lació dins la 
comarca és el dipòsit controlat de Vacarisses, de la qual és operadora l’empresa 
TRATESA i on actualment es dipositen les fraccions RESTA i Voluminosos sense realitzar 
cap tractament previ. 
 
La gestió de les fraccions paper-cartró i vidre es realitza mitjançant diversos gestors 
privats. 
 
El tractament de la fracció envasos lleugers es realitza fora de la comarca, concretament a 
la planta de triatge de Santa Mª de Palautordera (Vallès Oriental), gestionada per 
l’empresa CESPA, S.A. 
 
El tractament de la fracció orgànica de recollida selectiva es realitza transitòriament a les 
instal·lacions de l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac, propietat de l’EMSHTR, fins que la 
planta de metanització de Can Barba (Terrassa) estigui plenament operativa, previsió per a 
finals del 2006.  
 
Addicionalment, la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès tracta únicament la 
FORM generada al municipi de Sant Cugat del Vallès.  
 
La planta de triatge de Rubí tracta la fracció inorgànica de residus municipals (FIRM), 
segons model Residu Mínim, recollida al municipi de Rubí. 
 
En la taula següent es resumeix el destí principal dels residus generats a la comarca. 
 

Fracció Destinació 

Paper / Cartró Gestors privats diversos 

Vidre Gestors privats diversos 

Envasos Planta de triatge de Santa Mª de Palautordera (Vallès Oriental) 

Fracció orgànica Ecoparc 2 / Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès / 
Planta de compostatge i metanització de Can Barba (Terrassa) 

RESTA Dipòsit controlat de Vacarisses 

FIRM (1) Planta de triatge de Rubí 

Altres Deixalleries municipals (22) 
(1) Fracció Inorgànica de Residus Municipals, recollida al municipi de Rubí 

 
En els següents apartats es descriu de forma bàsica les instal·lacions presents a la 
comarca del Vallès Occidental. 
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9.2.1. Planta de compostatge de Sant Cugat del Vall ès. 
 
La planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès, és propietat de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. 
 
La Planta va ser inaugurada al 2000 i actualment està gestionada pe l’empresa TMA 
(Grupo F. Sánchez, S.L.). 
 
La capacitat de tractament amb el procés i instal·lacions actuals es pot estimar en unes 
6.500 t/any de FORM. 
 
Emplaçament : 
 
Planta de Compostatge de Sant Cugat del Vallès  
Ctra. 1413, km. 6,5 
08190 Sant Cugat del Vallès 
 
La parcel·la on es troba la Planta té uns 5.030 m2. 
 
Equipaments:  
 
− Àrea de descomposició intensiva formada per 7 túnels estàtics de dimensions 14 x 5 x 

5 metres. 
 
− Àrea de maduració amb piles voltejades i superfície de 3.285 m2. 
 
− Àrea de refí i magatzem de compost. 
 
− Deixalleria. 
 
La Planta es va dissenyar per tractar unes 12.000 tones anuals de fracció orgànica de la 
recollida selectiva (FORM) a les quals s’afegeix fracció verda (FV) com a material 
estructural.  
 
Des de l’any 2003 la planta únicament tracta la FORM+FV recollida a Sant Cugat, que 
segons dades de 2004 va representar 1.374 tones de FORM i 2.368 de FV. 
 
Es preveuen una sèrie de modificacions de procés, fonamentalment en equipament de 
pretractament i en el sistema de captació i tractament d’aires. 
 
El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
(2005-2012), te una previsió d’inversió per aquestes modificacions de 2.000.000 €, 
valoració preliminar que caldrà confirmar amb els estudis tècnics pertinents. 
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9.2.2. Planta de compostatge i metanització de Can Barba (Terrassa). 
 
La planta de compostatge i metanització de Can Barba, ubicada al terme municipal de 
Terrassa, és propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
La Planta, inicialment de compostatge, ha estat remodelada recentment i reconvertida en 
planta de digestió anaeròbia més compostatge de la fracció orgànica, actualment es troba 
en fase de proves de posta en marxa. La concessionària de la planta és la UTE CESPA 
GR - ACSA. 
 
La capacitat de tractament amb el procés i instal·lacions actuals es pot estimar entre 
25.000 i 30.000 t/any de FORM. 
 
Emplaçament : 
 
Planta de Compostatge de Terrassa  
Finca Can Barba, Camí Vell / Conilles 
08221 Terrassa 
 
Equipaments:  
 
− Àrea de pretractament de la matèria orgànica amb destinació digestió anaeròbia. 
 
− Àrea de digestió anaeròbia, 1 digestor x 1.700 m3, 2 motors de biogas x 0,6 MWe. 

descomposició intensiva formada per 7 túnels estàtics de dimensions 14 x 5 x 5 metres. 
 
− Àrea de maduració amb 6 túnels estàtics de 250 m3 més 6 trinxeres x 300 m3. 
 
− Àrea de refí i magatzem de compost. 
 
 
La Planta està dissenyada per tractar entre 25.000-30.000 tones anuals de fracció 
orgànica de la recollida selectiva (FORM) a les quals en fase de maduració s’afegeix 
fracció verda (FV) com a material estructural.  
 
Actualment la Planta es troba en fase de posta en marxa. 
 
Per tal de millorar alguns punts febles del disseny original, el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental ha obtingut una subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per realitzar 
una sèrie de modificacions de procés, fonamentalment en equipament de pretractament, 
aireació de la maduració, sistema de captació i tractament d’aires i equipament de refí i 
trituració de FV, per un valor total de 1.486.998,03 €. 
 

9.2.3. Planta de triatge de FIRM de Rubí. 
 
La planta de triatge de Rubí, ubicada al polígon Rubí sud, es troba en funcionament des de 
l’any 2002, és propietat de l’Ajuntament de Rubí i explotada per la UTE TIRMA. 
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La planta tracta la fracció inorgànica dels Residus Municipals (FIRM) generada al municipi 
de Rubí (model de recollida Residu Mínim) i te una capacitat de tractament de 25.000 t/any 
de FIRM. 
 
Emplaçament : 
 
Planta de triatge de Rubí 
c/ Cèsar Martinell, s/n Pol. Industrial Rubí Sud 
08191 Rubí 
 
Equipaments:  
 
La Planta està dissenyada per tractar entre 25.000 tones anuals de fracció FIRM, havent 
tractat al 2004 un total de 23.000 tones.  
 
Es tracta d’un procés típic de triatge que fonamentalment consta d’una separació de 
voluminosos manual, garbellada per mida en un tromel, separació de materials manual 
amb posterior separació automàtica de metalls. 

 
El nou esquema de gestió de residus per al Vallès Occidental preveu tractar la fracció 
FIRM de Rubí a la nova planta de tractament de RESTA, reconvertint la planta de Rubí en 
una planta de triatge d’envasos (contenidor groc), per el qual es preveu una profunda 
remodelació de l’equipament per convertir-la en una planta altament automatitzada. 
 
El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
(2005-2012), te una previsió d’inversió per aquesta remodelació de 4.000.000 €, valoració 
preliminar que caldrà confirmar amb els estudis tècnics pertinents. 
 

9.2.4. Dipòsit controlat de Vacarisses (Coll Cardús ). 
 
El dipòsit controlat Vacarisses disposa d’autorització per realitzar la deposició de residus 
municipals, de residus inerts i de residus industrials no especials. Aquesta instal·lació està 
gestionada per l’empresa Tractament Tècnic d’Escombreries, S.A. (TRATESA). 
 
Emplaçament : 
 
Ctra. Terrassa-Manresa, km 5,3. 
08233 Vacarisses. 
 
La vida útil del dipòsit està arribant a la seva fi, sent prevista la seva clausura abans de 
finalitzar l’any 2008. 
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9.2.5. Altres instal·lacions de recollida. 
 
A banda dels contenidors de vorera àrea d’aportació, els municipis disposen de les 
deixalleries com a punt de recollida dels residus municipals valoritzables i especials. 
 
La comarca disposa de (22) deixalleries en el seu àmbit territorial: 
 
• Deixalleria de Castellar del Vallès. 
• Deixalleria de Matadepera. 
• Deixalleria de Palau-Solità i Plegamans. 
• Deixalleria de Polinyà. 
• Deixalleries de Rubí (I i II). 
• Deixalleries de Sabadell (I, II i III). 
• Deixalleries de Sant Cugat del Vallès (I i II). 
• Deixalleria de Sant Llorenç Savall. 
• Deixalleria de Sant Quirze del Vallès. 
• Deixalleria de Santa Perpètua de Mogoda. 
• Deixalleria de Sentmenat. 
• Deixalleries de Terrassa (I i II). 
• Deixalleria de Vacarisses. 
• Deixalleria de Viladecavalls. 
• Deixalleria mòbil de l’ajuntament de Rubí. 
• Deixalleria mòbil de l’ajuntament de Sabadell. 
• Deixalleria mòbil de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 

9.3. Necessitats de tractament futures. 
 

9.3.1. Fracció de paper cartró. 
 
En el futur, el mercat de recuperadors privats haurà d’absorbir el tractament de la fracció 
paper –cartó d’acord amb el creixement previst, de les 22.325 tones recollides al 2005 a 
les previsions a l’any 2012 de 68.874 tones. 
 

9.3.2. Fracció vidre. 
 
En el futur, el mercat de recuperadors privats haurà d’absorbir el tractament de la fracció 
paper –cartó d’acord amb el creixement previst, de les 9.769 tones recollides al 2005 a les 
previsions a l’any 2012 de 17.073 tones. 
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9.3.3. Fracció d’envasos lleugers. 
 
La recuperació dels envasos lleugers es realitza actualment a la Planta de Triatge de 
Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental), gestionada per l’empresa CESPA: 
 
La Planta de Triatge de Santa Maria de Palautordera també rep actualment la fracció 
envasos lleugers recollits a les comarques del Vallès Oriental i el Maresme.  
 
La planificació territorial traçada pel Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya (2005-2012), preveu que aquesta instal·lació absorbeixi 
en el futur les recollides d’aquestes dues comarques, dotant al Vallès Occidental de la 
seva pròpia planta de triatge. 
 
Actualment la comarca disposa d’una instal·lació de triatge de fracció inorgànica de 
residus municipals (FIRM) ubicada al municipi de Rubí. El nou esquema de gestió de 
residus per al Vallès Occidental preveu tractar la fracció FIRM de Rubí a la nova planta de 
tractament de RESTA i estudiar la viabilitat de reconvertir la planta de Rubí en una planta 
de triatge d’envasos (contenidor groc), per el qual es preveu una profunda remodelació de 
l’equipament per convertir-la en una planta altament automatitzada. 
 
Les previsions de recollida selectiva d’envasos lleugers passen de les 6.830 tones 
recollides al 2004 fins a 11.161 tones previstes a l’any horitzó (2012), any que es prendrà 
com a referència per dimensionar la línea de tractament.  
 
Considerant que la planta funcionarà 2 torns amb 6,5 h efectives per torn i 250 dies a l’any 
(5 dies a la setmana), la capacitat nominal de la línia de tractament serà de 3,5 t/h. 
 

9.3.4. Fracció orgànica de recollida selectiva (FOR M). 
 
La gestió del tractament de la fracció orgànica es realitza actualment del següent mode:  
 
• Sant Cugat del Vallès tracta la FORM a les instal·lacions de la planta de compostatge 

de Sant Cugat, amb capacitat de tractament d’unes 6.500 t/any. 
• La resta de municipis, envien provisionalment la FORM a l’Ecoparc 2 de Montcada i 

Reixac, fins que la planta de compostatge i metanització de Terrassa (Can Barba) 
estigui 100% operativa, amb capacitat de tractament d’unes 30.000 t/any. 

 
Un cop entri plenament en funcionament la planta de compostatge de Terrassa, es preveu 
que en el període 2006-2009 ambdues plantes podran absorbir la totalitat de les recollides 
de FORM. 
 
En paral·lel, i donat que els objectius del PGIRM preveuen una recollida de FORM superior 
a la capacitat de tractament de les instal·lacions actuals, la quantitat addicional serà 
tractada a les instal·lacions de tractament previstes a la nova planta de tractament de 
RESTA i FORM. 
 



 

Pàg. 64/82 

La proposta de tractament de la RESTA (veure capítol corresponent) també passa per la 
necessitat d’una nova planta de tractament, amb lo qual es preveu que aquesta nova 
instal·lació permeti tractar fraccions RESTA i FORM de manera diferenciada (model 
Ecoparc) i permetent absorbir les variacions RESTA / FORM derivades del desplegament 
de la FORM i la resta de recollides selectives. 
 
Aquesta planta disposarà de línies de tractament mecànic diferenciat per FORM i RESTA, 
mentre que el procés biològic es planteja també diferenciat, amb dos processos 
complementaris entre sí. 
 
Està previst que el tipus de procés de tractament de FORM consistirà bàsicament en una 
metanització de la fracció orgànica amb maduració en túnels del material digerit. 
 
La instal·lació es dimensiona per una capacitat de tractament en una primera fase de 
20.000 t/any (posada en servei al primer semestre de 2009), amb reserva d’espai per una 
segona fase d’idèntica capacitat. 
 

9.3.5. Tractament del residu vegetal. 
 
Actualment els residus d’esporga vegetal recollits (4.348 tones al 2005) es porten a la 
planta de compostatge de Sant Cugat i a altres destinacions.  
 
Les previsions de recollida d’esporga a futur s’estimen en unes 18.562 t/any per al conjunt 
de l’àmbit de l’Estudi a l’any 2012, que s’ha previst donar sortida a les diferents 
instal·lacions de tractament de FORM, com a material estructural a aportar al procés de 
compostatge. 
 
En cas de disposar d’excedents no tractables a les plantes anteriors, es preveu un 
aprofitament com a biomassa. 
 

9.3.6. Fracció Residus Voluminosos. 
 
Actualment els residus voluminosos recollits (16.305 tones al 2005) es porten directament 
a dipòsit controlat amb un triatge previ moltes vegades insuficient. 
 
Les previsions de recollida de voluminosos a futur s’estimen en unes 24.000 t/any per al 
conjunt de l’àmbit de l’Estudi. 
 
La proposta de tractament dels residus voluminosos passa per la necessitat d’una nova 
planta de tractament dissenyada per a maximitzar la valorització dels materials continguts 
en aquesta fracció, amb una capacitat  de 25.000 t/any. 
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9.3.7. Fracció RESTA i rebuigs de tractaments. 
 
La gestió de la fracció RESTA es realitza actualment al dipòsit controlat de Coll Cardús 
(Vacarisses), instal·lació amb previsió de clausura a finals de 2008. 
 
L’eix vertebrador de la gestió i tractament de la fracció RESTA un cop es clausuri el dipòsit 
de Coll Cardús passa per dues instal·lacions complementàries entre sí: 
 
• Planta de tractament mecànic biològic de la fracció RESTA mitjançant estabilització 

aeròbia de la matèria orgànica, per una capacitat nominal de 245.000 tones/any, amb 
previsió d’entrar en servei al llarg de 2009. 

 
• Nou dipòsit controlat per als rebuigs generats a la planta de tractament de RESTA així 

com dels rebuigs de les instal·lacions de tractament de FORM, voluminosos i envasos. 
Aquest rebuig es preveu rebre’l tant en bales retractilades com en massa.  

 

9.4. Estudi d’actuacions sobre infraestructures. 
 

9.4.1. Planta de tractament de la fracció RESTA i F ORM. 
 
El Pla preveu el tractament de la totalitat de la fracció RESTA prèviament al seu abocament 
mitjançant una planta de Tractament Mecànic Biològic (TMB) amb una capacitat de 245.000 
tn/any de RESTA. 
 
Addicionalment com a complement de la disponibilitat de tractament de FORM existent la 
Planta disposarà d’una línea de tractament de FORM per 20.000 t/any en 1ª fase. 
 
La taula següent resum les característiques principals de la planta així com les inversions i els 
despeses de tractament previstos: 
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Dades Bàsiques Valor 

RESTA 245.000 tones/any  Capacitat 
nominal          
de tractament FORM 20.000 tones/any  

Inversió prevista (sense IVA) 63.198.800 € 

RESTA 38 - 43 €/tona 
Despeses       
de tractament 

FORM 48 - 53 €/tona 

  

Àrea de procés Descripció 

RESTA Obertura de bosses, garbellat i recuperació de materials 
amb sistemes automàtics (plàstics, metalls i paper-cartró) Àrea de 

triatge  
FORM Obertura de bosses, classificació granulomètrica i 

Recuperació metalls fèrrics 

Expedició del Rebuig Possibilitat d’embalar amb film retractilat 

RESTA 

Estabilització aeròbia M.O.R. en naus amb càrrega, volteig 
i descàrrega automatitzada  

Estabilització aeròbia d’una part del rebuig en nau amb 
càrrega, volteig i descàrrega automatitzada  Procés 

biològic 

FORM 

Digestió Anaeròbia  
Maduració de digestat en túnels  

 

Tractament del rebuig a línia de RESTA 

Cogeneració del biogas Combustió en motors de biogas 

Aigües Residuals (destinació) Planta tractament lixiviats externa 

Tractament Aires 

Captació en naus de procés i Tractament en funció de 
càrrega d’olors  

Aires d’Alta càrrega: Rentat àcid + Biofiltració 
Aires de baixa càrrega: Biofiltració 

 
 
Es tracta de tecnologies robustes, madures i flexibles en front a la composició del residu i amb 
un nombre suficient de referències de plantes industrials en funcionament.  
 
El procés d’estabilització de la RESTA encaixa en el marc de les necessitats del Vallès 
Occidental doncs produeix de manera fiable, amb un impacte a l’entorn acceptable i a un cost 
raonable, un rebuig estabilitzat susceptible de ser dipositat en abocador d’acord amb la 
normativa vigent.  
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En la planta de digestió caldrà incorporar les experiències recents en tractament de la 
FORM com per exemple el dotar a la planta d’un sistema eficient d’obertura de bosses o el 
dissenyar la instal·lació de forma que s’evitin olors molestos a l’entorn. 
 
Addicionalment el tractament de les dues fraccions permet el compliment de normatives més 
exigents com el Working document for a Biological Treatment of Biowaste que podrien 
imposar-se en un futur. El sistema permet així mateix realitzar de forma molt automatitzada la 
recuperació de materials reciclables que ajuden a escometre els objectius de recuperació fixats 
en el Pla. Permet també la obtenció de CDR de forma que en el moment que els treballs en 
aquest sentit ho permetin, es podrà plantejar l’aprofitament energètic d’aquest. 
 

9.4.2. Tractament dels envasos i residus d’envasos (ERE). 
 
Donades les elevades distàncies fins a les plantes d’envasos més properes, el Pla 
proposa, per tal de reduir les despeses de transport, estudiar la viabilitat d’adaptar l'actual 
planta de tractament de la Fracció Inorgànica del Residu Municipal (FIRM) de Rubí en una 
planta de tractament d’envasos que cobreixi les necessitats de la Comarca. 
 
La taula següent resum les característiques principals de la nova planta així com les inversions 
i els despeses de tractament previstos 
 

Dades Bàsiques Valor 

Capacitat nominal de tractament 12.000 tones/any  

Inversió assignada al Pla 
d’infraestructures de Catalunya  
(sense IVA) 

4.000.000 €  

  

Àrea de procés Descripció 

Àrea de triatge  Obertura de bosses, garbellat i recuperació de materials 
amb sistemes automàtics (plàstics, metalls i paper-cartró) 

Expedició del Rebuig Premsat en contenidor 

 

9.4.3. Tractament dels residus voluminosos. 
 
El Pla preveu la construcció d’una planta de residus voluminosos, que permeti: 
 

• Desballestar o triturar els residus voluminosos. 
• Recuperar els materials reciclables. 
• Dirigir a tractament finalista el rebuig en condicions, és a dir triturat. 

 
La taula següent resum les característiques principals de la nova planta així com les inversions 
i els despeses de tractament previstos 
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Dades Bàsiques Valor 

Capacitat nominal de tractament 25.000 tones/any  

Inversió assignada al Pla 
d’infraestructures de Catalunya  
(sense IVA) 

2.000.000 €  

Despeses de tractament 50 - 55 €/tona 

  

Àrea de procés Descripció 

Separació prèvia  
Separació prèvia d’elements valoritzables (palets, 

electrodomèstics, i electrònics, matalassos, materials 
perillosos , mobles en bon estat, tc.) 

Trituració Fusta i altres materials, amb recuperació de metalls 

Expedició del Rebuig En contenidor 

 

9.4.4. Disposició final. 
 
El Pla preveu la disposició finalista del rebuig estabilitzat i enfardat, provinent de les 
instal·lacions de tractament de residus a l’Argilera Elena. 
 
Es planteja l’estudi d’un rang de solucions alternatives per al tractament finalista del rebuig 
estabilitzat en: 
 

• Utilització del rebuig estabilitzat com a material de rebliment i restauració 
paisatgística de Pedreres. 

 
• Utilització de la matèria orgànica estabilitzada que no reuneix les característiques 

del compost en aplicacions al sol. 
 
• Utilització de combustible derivat de Residu (CDR) en instal·lacions de procés com 

a combustible complementari, com per exemple en cimenteres. 
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10. FINANÇAMENT DEL PLA. 
 
Es preveu el finançament de les actuacions previstes en el Pla mitjançant: 
 

• Accions de gestió de residus. Els Ajuntaments cobreixen les despeses de la gestió 
dels residus amb l’ajut de les aportacions de l’Agència de Residus de Catalunya 
en concepte de retorn del cànon de deposició de residus i del cànon d’incineració 
previst, les aportacions d’Ecoembes per a la recollida i recuperació d’envasos 
lleugers i embalatges i altres ajuts. 

 
• Inversions en millores i noves infraestructures de tractament de residus 

municipals. L’Agència de Residus de Catalunya finança les inversions previstes en 
el “Pla d’Acció per a la Gestió de Residus Municipals a Catalunya 2005-2012”, 
d’acord amb el conveni subscrit el 10 de març de 2006: “Conveni marc entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental per a establir les condicions de col·laboració en aplicació del 
nou model de gestió de residus municipals”. 
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11. INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PLA. 
 
La mesura de l’efectivitat de les accions en el camp dels residus és molt complexe i per 
tant cal definir un sistema d’indicadors sòlids que permeti realitza un seguiment fiable de 
l’evolució de la gestió dels residus.  
 
El Pla preveu dos nivells de seguiment: 
 

• Seguiment dels objectius específics del Pla. 
 

• Estudi i implementació d’un conjunt d’indicadors sobre el sistema de Gestió de 
Residus. 

 

11.1. Seguiment dels objectius específics dels Pla.  
 
 
A continuació es presenta en forma de taula els indicadors de seguiment dels objectius 
específics del Pla. El seu valor haurà de valorar-se periòdicament per tal de poder establir 
el nivell de acompliment dels objectius del Pla: 
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Seguiment dels objectius del PGIRM 

Objectiu Indicador Valor objectiu 

Prevenció de residus   

• Estabilització de la generació de 
residus per càpita 

kg/hab/día de generació de 
residus municipals 1,48 

• Reducció del creixement dels 
residus 

% de creixement del rati de 
generació de residus per 
càpita 

0% 

Valorització dels residus   

• Valorització de matèria orgànica dels 
RM 

% de valorització de MO(1) 55% 

• Valorització dels paper cartró dels 
RM 

% de valorització del paper 
cartró(1) 75% 

• Valorització del vidre dels RM % de valorització de vidre(1) 75% 

• Valorització dels envasos dels RM 
% de valorització dels 
envasos(1) 

75% 

Recollida selectiva   

• Recollida selectiva de RV 
% de recollida selectiva de 
RV(2) 

4.5% 

• Recollida selectiva de voluminosos 
% de recollida selectiva de 
voluminosos(2) 

5% 

• Recollida de residus en deixalleria 
% de residus recollits en 
deixalleria sobre els RM(2) 

6% 

Tractament de la RESTA previ al 
abocament 

  

• Estabilització del rebuig previ al 
dipòsit en abocador 

% de rebuig estabilitzat 100% 

 
Nota: (1): % de valorització sobre el total de la fracció. 

(2). % de valorització sobre el total de residus municipals. 
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11.2. Estudi i implementació d’un sistema d’indicad ors. 
 
El Pla preveu el disseny d’un sistema d’indicadors que permeti realitzar un seguiment 
acurat de la seva implementació en totes les besants i en general del sistema de gestió 
dels residus municipals. 
 
Actualment el Consorci disposa de l'Observatori de Residus en la seva web 
(www.cresisusvoc.org),  a on es presenten dades estadístiques sobre residus de la 
Comarca del Vallès Occidental. El Pla preveu seguir treballant amb aquesta eina i 
incorporar-hi els diferents indicadors que s’estableixin. 
 
A l'ANNEX 5 es presenta, a títol d’exemple, una proposta d’indicadors de seguiment de 
diferents mesures de prevenció de residus. 
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Referències: 
 

• Accions de prevenció de residus municipals promogudes pels ens locals a 
Catalunya i a Europa - Agència de Residus de Catalunya; Centre català del 
Reciclatge; ACR + Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió 
Sostenible dels Recursos. 

 
• Conferencia sobre la cultura del aprovechamiento de la fracción RESTO. ISR 

Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, Madrid, 2005. 
 

• Guia de compres públiques ambientalment correctes - CCR Centre del Reciclatge 
de Catalunya; ARC Agència de Residus de Catalunya. 

 
• http://www.arc-cat.net/ca/ccr - Centre Català del Reciclatge. 

 
• http://www.cenorm.be - European Comitee of Standarization. 

 
• http://www.cresidusvoc.org - Observatori de residus del Vallès Occidental. 

 
• Incorporació de plecs ambientals en plecs de prescripcions tècniques - CCR Centre 

del Reciclatge de Catalunya; ARC Agència de Residus de Catalunya. 
 

• Millora de les ordenances fiscals i municipals de residus en els municipis del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Ent, environment and 
management. 8 de juliol de 2005.  

 
• Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012. Agència 

de Residus de Catalunya. 17 d'Octubre de 2005. 
 

• Programa d’actuació comarcal. Pla de gestió integral de residus municipals el 
Vallès Occidental.  Aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 29 de juliol de 1996. 

 
• Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals. Àrea Metropolitana de 

Barcelona. Entitat del Medi Ambient, 1997. 
 

• Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals. Primera revisió bianual 
1998-1999. Proposta d’actuació 2000-2001. Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Entitat del Medi Ambient, 

 
• Propostes per a reduir els residus municipals - CCR Centre del Reciclatge de 

Catalunya; ARC Agència de Residus de Catalunya. 
 

• Rethinking Rubbish in London. The Mayor's Municipal Waste Strategy. Great 
London Authority, September 2003. 
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ANNEX 1 
 

DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS RESIDUS DEL VALL ÈS 
OCCIDENTAL 
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1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA. 
 
La metodologia seguida per a la proposta d’una composició promig dels Residus 
Municipals al Vallès Occidental ha estat la següent: 
 

- Recopilació de les dades de les caracteritzacions de la fracció RESTA realitzades 
per ECOEMBES a les plantes de valorització energètica de Mataró i Sant Adrià del 
Besòs als anys 2004 i 2005. 

 
- Obtenció de les mitjanes de les caracteritzacions per any i planta, és a dir un total 

de 4 mitjanes per separat. 
 
- Determinació de la composició global de la fracció RESTA (2004-2005) amb els 4 

mitjanes anteriors, i que s’assimilarà a la composició de la RESTA del Vallès 
Occidental del 2004. 

 
- Determinació de la composició teòrica dels Residus Municipals del Vallès 

Occidental un cop incloses les recollides selectives separades al Vallès Occidental 
excepte Sant Cugat al 2004. 

 

2. DADES DE CARACTERITZACIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA. 
 

2.1. Dades Sant Adrià 2004. 
 

La composició tipus obtinguda a partir de les caracteritzacions de la RESTA realitzades 
per ECOEMBES a la fossa de la de la planta de valorització energètica (P.V.E.) de Sant 
Adrià al 2004, s’obté de la mitjana de les dades de les 7 caracteritzacions realitzades el 
passat any. 
 
Les caracteritzacions realitzades per ECOEMBES inclouen el contingut d’humitat de la 
fracció paper cartró. La segona columna de càlcul de la mitjana inclou la correcció a base 
100% en pes, és a dir, sumant a la fracció paper el pes de la humitat, amb un repartiment 
per subfraccions com segueix (dades de la P.V.E. de Sant Adrià del Besòs): 

 
Percentatge en pes humitat paper-cartró (dades P.V. E. Sant Adrià)
          Paper Impres 54,1%
          Envas Domèstic amb Punt Verd 11,4%
          Envas Domèstico sense Punt Verd 8,5%
          Envas Comercial amb Punt Verd 4,1%
          Envas Comercial sense Punt Verd 21,9%  

 
Amb aquestes consideracions, la taula 15 mostra la composició mitja de la RESTA a Sant 
Adrià (any 2004). 
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Taula 1. Composició mitjana de la RESTA a la PVE de Sant Adrià (any 2004) 

Envasos (ECOEMBES) 11,37 7,98 14,97 12,21 11,22 7,62 10,99 10,91% 10,91%
PET 1,65 1,51 1,34 0,85 0,96 0,54 1,16 1,15% 1,15%

PEAD 0,87 1,06 0,63 0,74 0,83 0,81 1,42 0,91% 0,91%

PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Film 1,93 1,08 2,80 2,22 2,13 1,66 1,39 1,89% 1,89%

Film bosses d'un sol us 2,55 0,65 2,81 1,93 2,24 1,37 1,23 1,83% 1,83%

Reste de Plàstics 1,59 1,22 1,81 1,75 1,70 1,36 2,35 1,68% 1,68%

Acer 2,07 1,88 3,85 2,53 2,06 1,09 1,85 2,19% 2,19%

Alumini 0,27 0,24 0,30 0,72 0,39 0,18 0,26 0,34% 0,34%

Cartró per begudes 0,43 0,30 1,01 0,73 0,78 0,61 0,75 0,66% 0,66%

Fusta 0,00 0,04 0,42 0,73 0,11 0,00 0,58 0,27% 0,27%

Envasos (No ECOEMBES) 6,85 8,33 4,84 6,81 4,70 6,61 6,12 6,32% 6,32%
               PET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

               PEAD 0,06 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05% 0,05%

               PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

               Film 1,19 0,80 0,90 1,05 0,42 1,16 0,81 0,90% 0,90%

Reste de Plàstics 1,49 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35% 0,35%

Acer 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05% 0,05%

Alumini 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03% 0,03%

Cartró per begudes 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Fusta 0,00 0,05 0,99 1,01 0,27 0,27 0,28 0,41% 0,41%

              Vidre 3,51 6,27 2,95 4,75 4,01 5,18 5,03 4,53% 4,53%

Matèria orgànica 38,49 20,24 28,89 33,27 37,34 33,25 34,18 32,24% 32,24%
Restes de jardí i podes 0,69 3,81 1,21 2,41 4,15 2,01 1,30 2,23% 2,23%
Cel·luloses 2,58 1,48 4,10 6,48 5,42 4,53 3,69 4,04% 4,04%
Tèxtils 5,16 7,88 6,20 7,27 5,44 9,18 4,42 6,51% 6,51%
Fusta no envas 1,88 5,14 0,03 1,41 2,16 1,50 0,54 1,81% 1,81%
Plàstics no envas 1,64 2,50 1,35 2,27 1,64 1,08 2,21 1,81% 1,81%
Film bossa escombreries 1,75 0,66 1,74 1,73 1,89 1,45 1,89 1,59% 1,59%
Restes d'obres menors 4,78 6,09 4,94 0,27 2,11 1,17 0,30 2,81% 2,81%
Acer no envas 2,17 2,96 0,45 1,95 0,47 1,34 1,01 1,48% 1,48%
Alumini no envas 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,02%
Altres (indicar significatius) * 2,93 9,90 8,91 4,86 1,61 6,27 2,53 5,29% 5,29%
Paper/Cartró: 13,99 20,15 16,81 15,61 19,08 19,75 26,75 18,88% 22,95%

Paper Impres 9,86 14,07 10,46 9,80 12,63 10,73 19,58 12,45% 14,65%

Envas Domèstic amb Punt Verd 0,56 0,85 0,60 1,22 1,38 1,27 1,18 1,01% 1,48%

Envas Domèstico sense Punt Verd 0,53 1,00 1,06 0,99 1,04 2,06 1,05 1,10% 1,45%

Envas Comercial amb Punt Verd 0,71 0,67 0,35 1,08 0,28 0,09 0,29 0,49% 0,66%

Envas Comercial sense Punt Verd 2,33 3,56 4,34 2,53 3,75 5,60 4,65 3,82% 4,72%

Humitat Paper-Cartró 5,64 2,79 5,56 3,46 2,77 4,23 4,09 4,08% 0,00%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Promig Fracció 
RESTA Sant Adrià 

2004          (s 
humitat)

Octubre 
2004

Novembre 
2004

Desembre 
2004

Promig fracció 
RESTA Sant Adrià 
2004 (base 100%)

Març-Maig 
2004

Juny 2004
Agost-

Setembre 
2004

Setembre-
Octubre 

2004
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2.2. Dades Mataró 2004. 
 

La composició tipus obtinguda a partir de les caracteritzacions de la RESTA realitzades 
per ECOEMBES a la fossa de la de la planta de valorització energètica de Mataró al 2004, 
s’obté de la mitjana de les dades de les 7 caracteritzacions realitzades el passat any. 
 
Les caracteritzacions realitzades per ECOEMBES inclouen el contingut d’humitat de la 
fracció paper cartró. La segona columna de càlcul de la mitjana inclou la correcció a base 
100% en pes, és a dir, sumant a la fracció paper el pes de la humitat, amb un repartiment 
per subfraccions com segueix: 
 

Percentatge en pes humitat paper-cartró (dades P.V. E. Sant Adrià)
          Paper Impres 54,1%
          Envas Domèstic amb Punt Verd 11,4%
          Envas Domèstico sense Punt Verd 8,5%
          Envas Comercial amb Punt Verd 4,1%
          Envas Comercial sense Punt Verd 21,9%  

 
Amb aquestes consideracions, la taula 16 mostra la composició mitja de la RESTA a 
Mataró (any 2004). 
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Taula 2. Composició mitjana de la RESTA a la PVE de Mataró (any 2004) 

Envasos (ECOEMBES) 9,56 5,87 8,57 10,33 3,77 7,25 11,68 8,15% 8,15%
PET 0,88 0,55 0,89 0,61 0,28 0,55 0,87 0,66% 0,66%

PEAD 0,63 0,78 0,91 0,94 0,42 0,61 0,70 0,71% 0,71%

PVC 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,01%

Film 0,10 1,00 1,68 1,04 0,51 1,06 1,55 0,99% 0,99%

Film bosses d'un sol us 4,94 0,64 1,37 1,65 0,66 1,57 2,24 1,87% 1,87%

Reste de Plàstics 0,74 1,20 1,29 1,67 0,84 1,62 1,97 1,33% 1,33%

Acer 1,14 1,11 1,41 2,03 0,80 1,11 1,07 1,24% 1,24%

Alumini 0,39 0,15 0,36 0,42 0,04 0,15 0,29 0,26% 0,26%

Cartró per begudes 0,67 0,27 0,66 0,48 0,22 0,58 0,75 0,52% 0,52%

Fusta 0,05 0,15 0,00 1,48 0,00 0,00 2,24 0,56% 0,56%

Envasos (No ECOEMBES) 4,88 5,17 4,93 9,16 3,79 6,67 3,22 5,40% 5,40%
               PET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

               PEAD 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04% 0,04%

               PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

               Film 1,48 1,68 0,94 5,67 0,40 4,02 1,09 2,18% 2,18%

Reste de Plàstics 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04% 0,04%

Acer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Alumini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Cartró per begudes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Fusta 0,09 0,00 0,68 0,00 1,30 0,19 0,00 0,32% 0,32%

              Vidre 3,05 3,21 3,31 3,49 2,09 2,46 2,13 2,82% 2,82%

Matèria orgànica 18,44 30,52 21,87 21,35 64,33 26,65 27,68 30,12% 30,12%
Restes de jardí i podes 15,15 17,75 9,13 11,33 9,27 10,80 5,28 11,24% 11,24%
Cel·luloses 2,29 1,17 10,17 8,94 1,41 6,09 4,18 4,89% 4,89%
Tèxtils 3,76 9,93 9,64 2,95 2,75 8,45 3,52 5,86% 5,86%
Fusta no envas 1,72 3,20 2,95 2,06 0,44 2,94 0,30 1,94% 1,94%
Plàstics no envas 1,52 3,37 4,11 1,46 0,33 3,95 2,49 2,46% 2,46%
Film bossa escombreries 0,89 0,49 2,25 1,31 1,28 1,53 1,17 1,27% 1,27%
Restes d'obres menors 2,74 1,49 2,19 1,05 0,56 1,61 3,63 1,90% 1,90%
Acer no envas 0,68 3,34 1,17 1,36 0,13 0,73 0,31 1,10% 1,10%
Alumini no envas 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,06% 0,06%
Altres (indicar significatius) * 18,95 5,44 4,93 3,74 0,72 2,44 4,17 5,77% 5,77%
Paper/Cartró: 16,83 10,11 13,96 19,39 8,93 17,28 25,00 15,93% 19,83%

Paper Impres 10,42 6,82 5,48 11,89 4,29 7,23 10,56 8,10% 10,21%

Envas Domèstic amb Punt Verd 0,75 0,62 1,20 0,63 0,43 0,79 1,15 0,80% 1,24%

Envas Domèstico sense Punt Verd 0,23 0,36 0,95 0,55 0,72 1,22 0,91 0,71% 1,04%

Envas Comercial amb Punt Verd 1,52 0,58 1,07 0,53 0,47 0,30 0,58 0,72% 0,88%

Envas Comercial sense Punt Verd 3,91 1,73 5,26 5,78 3,03 7,74 11,80 5,61% 6,46%

Humitat Paper-Cartró 2,59 2,00 4,13 5,57 2,30 3,62 7,08 3,90% 0,00%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Promig fracció 
RESTA Mataró 

2004 (base 100%)

Març-Maig 
2004

Juny 2004
Agost-

Setembre 
2004

Setembre-
Octubre 

2004

Octubre 
2004

Novembre 
2004

Desembre 
2004

Promig Fracció 
RESTA Mataró 
2004          (s 

humitat)
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2.3. Dades Sant Adrià 2005. 
 

La composició tipus obtinguda a partir de les caracteritzacions de la RESTA realitzades 
per ECOEMBES a la fossa de la de la planta de valorització energètica de Sant Adrià al 
2005, s’obté de la mitjana de les dades de les 3 caracteritzacions realitzades enguany. 
 
Les caracteritzacions realitzades per ECOEMBES inclouen el contingut d’humitat de la 
fracció paper cartró. La segona columna de càlcul de la mitjana inclou la correcció a base 
100% en pes, és a dir, sumant a la fracció paper el pes de la humitat, amb un repartiment 
per subfraccions com segueix (dades de la P.V.E. de Sant Adrià del Besòs): 
 

Percentatge en pes humitat paper-cartró (dades P.V. E. Sant Adrià)
          Paper Impres 54,1%
          Envas Domèstic amb Punt Verd 11,4%
          Envas Domèstico sense Punt Verd 8,5%
          Envas Comercial amb Punt Verd 4,1%
          Envas Comercial sense Punt Verd 21,9%  

 
Amb aquestes consideracions, la taula 17 mostra la composició mitja de la RESTA a Sant 
Adrià (any 2005). 
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Taula 3. Composició mitjana de la RESTA a la PVE de Sant Adrià (any 2005) 

Envasos (ECOEMBES) 11,37 7,98 14,97 11,44% 11,44%
PET 1,65 1,51 1,34 1,50% 1,50%

PEAD 0,87 1,06 0,63 0,85% 0,85%

PVC 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Film 1,93 1,08 2,80 1,94% 1,94%

Film bosses d'un sol us 2,55 0,65 2,81 2,00% 2,00%

Reste de Plàstics 1,59 1,22 1,81 1,54% 1,54%

Acer 2,07 1,88 3,85 2,60% 2,60%

Alumini 0,27 0,24 0,30 0,27% 0,27%

Cartró per begudes 0,43 0,30 1,01 0,58% 0,58%

Fusta 0,00 0,04 0,42 0,15% 0,15%

Envasos (No ECOEMBES) 6,85 8,33 4,84 6,67% 6,67%
               PET 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

               PEAD 0,06 0,25 0,00 0,11% 0,11%

               PVC 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

               Film 1,19 0,80 0,90 0,96% 0,96%

Reste de Plàstics 1,49 0,95 0,00 0,81% 0,81%

Acer 0,33 0,00 0,00 0,11% 0,11%

Alumini 0,23 0,00 0,00 0,08% 0,08%

Cartró per begudes 0,03 0,00 0,00 0,01% 0,01%

Fusta 0,00 0,05 0,99 0,35% 0,35%

              Vidre 3,51 6,27 2,95 4,24% 4,24%

Matèria orgànica 38,49 20,24 28,89 29,21% 29,21%
Restes de jardí i podes 0,69 3,81 1,21 1,90% 1,90%
Cel·luloses 2,58 1,48 4,10 2,72% 2,72%
Tèxtils 5,16 7,88 6,20 6,41% 6,41%
Fusta no envas 1,88 5,14 0,03 2,35% 2,35%
Plàstics no envas 1,64 2,50 1,35 1,83% 1,83%
Film bossa escombreries 1,75 0,66 1,74 1,38% 1,38%
Restes d'obres menors 4,78 6,09 4,94 5,27% 5,27%
Acer no envas 2,17 2,96 0,45 1,86% 1,86%
Alumini no envas 0,07 0,08 0,00 0,05% 0,05%
Altres (indicar significatius) * 2,93 9,90 8,91 7,25% 7,25%
Paper/Cartró: 13,99 20,15 16,81 16,98% 21,64%

Paper Impres 9,86 14,07 10,46 11,46% 13,98%

Envas Domèstic amb Punt Verd 0,56 0,85 0,60 0,67% 1,20%

Envas Domèstico sense Punt Verd 0,53 1,00 1,06 0,86% 1,26%

Envas Comercial amb Punt Verd 0,71 0,67 0,35 0,58% 0,77%

Envas Comercial sense Punt Verd 2,33 3,56 4,34 3,41% 4,43%

Humitat Paper-Cartró 5,64 2,79 5,56 4,66% 0,00%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Promig fracció 
RESTA Sant Adrià 
2005 (base 100%)

Febrer 2005 Març 2005 Maig 2005

Promig Fracció 
RESTA Sant Adrià 

2005          (s 
humitat)

 
 

2.4. Dades Mataró 2005. 
 

La composició tipus obtinguda a partir de les caracteritzacions de la RESTA realitzades 
per ECOEMBES a la fossa de la de la planta de valorització energètica de Mataró al 2005, 
s’obté de la mitjana de les dades de les 4 caracteritzacions realitzades enguany. 
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En aquest cas, les dades disponibles ja inclouen la humitat com a part del paper-cartró: 
 

Taula 4. Composició mitjana de la RESTA a la PVE de Mataró (any 2005) 

Envasos (ECOEMBES) 9,52 4,77 9,57 6,02 7,47%
     PET 0,56 0,49 0,99 0,92 0,74%

     PEAD 0,81 0,41 0,59 0,49 0,57%

     PVC 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01%

     Film 3,20 1,58 2,90 1,82 2,38%

     Reste de Plàstics 1,77 0,97 2,14 0,96 1,46%

     Acer 2,05 0,68 2,01 1,13 1,47%

     Alumini 0,37 0,20 0,17 0,27 0,25%

     Cartró per begudes 0,73 0,43 0,71 0,44 0,58%

     Fusta 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01%

Envasos (No ECOEMBES) 5,65 4,13 3,54 2,93 4,06%
               PET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

               PEAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

               PVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

               Film 0,30 0,80 0,55 0,16 0,45%

Reste de Plàstics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Acer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Alumini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Cartró per begudes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Fusta 0,23 0,00 0,27 0,06 0,14%

              Vidre 5,12 3,34 2,71 2,70 3,47%

Matèria orgànica 30,88 19,77 20,80 26,20 24,41%
Restes de jardí i podes 12,44 24,55 32,61 19,44 22,26%
Cel·luloses 11,68 6,88 4,11 3,87 6,63%
Tèxtils 4,82 9,66 6,68 7,20 7,09%
Fusta no envàs 1,35 1,15 2,86 1,47 1,71%
Plàstics no envàs 1,12 4,49 2,34 1,15 2,28%
Film bossa escombraries 1,80 0,96 0,81 1,05 1,16%
Restes d'obres menors 0,03 0,51 2,96 1,29 1,20%
Acer no envàs 0,66 0,95 0,08 0,59 0,57%
Alumini no envàs 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02%
Altres 3,04 2,86 0,51 0,93 1,83%
Paper/Cartró 17,00 19,31 13,14 27,77 19,30%
TOTAL 94,4 95,9 96,5 97,1 100,00%

Promig Fracció 
RESTA Mataró 

2005
Febrer 2005 Març 2005 Abril 2005 Juny 2005

 
 

2.5. Determinació de la composició mitjana de la RE STA (2004-
2005). 

 
Un cop disposem de les 4 mitjanes per separat, es realitza la mitjana global de la fracció 
RESTA.  
 
Donat que de l’any 2004 es disposa de 7 caracteritzacions tant de la P.E.V. de Mataró com 
la de Sant Adrià, que corresponen als 12 mesos de l’any, mentre que al 2005 es disposa 
de 4 caracteritzacions de la P.E.V. de Mataró i 3 de la P.E.V. de Sant Adrià, que 
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corresponen als 6 primers mesos de l’any, s’ha decidit aplicar una mitjana ponderada pel 
número de caracteritzacions de cada any/planta. 
 
No s’ha ponderat per les entrades en tones de les dues plantes ja que no es considera que 
la diferent quantitat de residus arribada a cada planta tingui influència a l’hora d’establir 
una composició tipus que pugui ser representativa dels residus del Vallès Occidental. 

 
La composició mitjana de la RESTA 2004-2005 per aquests dos àmbits territorials, i que 
s’assimila a la composició de la fracció RESTA per l Vallès Occidental (any 2004), ha estat 
la següent: 

 
Taula 5. Composició mitjana de la RESTA (2004-2005) 

Envasos (ECOEMBES) 8,15% 10,91% 7,47% 11,44% 9,41%
PET 0,66% 1,15% 0,74% 1,50% 0,96%

PEAD 0,71% 0,91% 0,57% 0,85% 0,77%

PVC 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

Film 0,99% 1,89% 2,38% 1,94% 1,69%

Film bosses d'un sol us 1,87% 1,83% 0,00% 2,00% 1,52%

Reste de Plàstics 1,33% 1,68% 1,46% 1,54% 1,50%

Acer 1,24% 2,19% 1,47% 2,60% 1,79%

Alumini 0,26% 0,34% 0,25% 0,27% 0,28%

Cartró per begudes 0,52% 0,66% 0,58% 0,58% 0,58%

Fusta 0,56% 0,27% 0,01% 0,15% 0,30%

Envasos (No ECOEMBES) + Vidre 5,40% 6,32% 4,06% 6,67% 5,63%
PET 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PEAD 0,04% 0,05% 0,00% 0,11% 0,04%

PVC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Film 2,18% 0,90% 0,45% 0,96% 1,25%

Reste de Plàstics 0,04% 0,35% 0,00% 0,81% 0,24%

Acer 0,00% 0,05% 0,00% 0,11% 0,03%

Alumini 0,00% 0,03% 0,00% 0,08% 0,02%

Cartró per begudes 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

Fusta 0,32% 0,41% 0,14% 0,35% 0,32%

Vidre 2,82% 4,53% 3,47% 4,24% 3,72%

Matèria orgànica 30,12% 32,24% 24,41% 29,21% 29,61%
Restes de jardí i podes 11,24% 2,23% 22,26% 1,90% 9,00%
Cel·luloses 4,89% 4,04% 6,63% 2,72% 4,63%
Tèxtils 5,86% 6,51% 7,09% 6,41% 6,39%
Fusta no envas 1,94% 1,81% 1,71% 2,35% 1,91%
Plàstics no envas 2,46% 1,81% 2,28% 1,83% 2,12%
Film bossa escombreries 1,27% 1,59% 1,16% 1,38% 1,37%
Restes d'obres menors 1,90% 2,81% 1,20% 5,27% 2,55%
Acer no envas 1,10% 1,48% 0,57% 1,86% 1,24%
Alumini no envas 0,06% 0,02% 0,02% 0,05% 0,04%
Altres (indicar significatius) * 5,77% 5,29% 1,83% 7,25% 5,07%
Paper/Cartró: 19,83% 22,95% 19,30% 21,64% 21,03%

Paper Impres 10,21% 14,65% 13,98%

Envas Domèstic amb Punt Verd 1,24% 1,48% 1,20%

Envas Domèstico sense Punt Verd 1,04% 1,45% 1,26%

Envas Comercial amb Punt Verd 0,88% 0,66% 0,77%

Envas Comercial sense Punt Verd 6,46% 4,72% 4,43%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Número caracteritzacions 7 7 4 3 21

Mataró 2005
Sant Adrià 

2005
Mataró 2004

Sant Adrià 
2004

Promig fracció 
RESTA 2004/2005 
(correció per nº 

caracteritzacions)
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Agrupem els diferents components segons les cinc fraccions indicades al PROGREMIC: 
 
- Matèria orgànica , color taronja a les taules, que agrupa la matèria orgànica (FORM) i 

els restes de jardí/podes. 
- Paper-Cartró , color blau a les taules. 
- Vidre , color verd a les taules. 
- Envasos lleugers , color groc a les taules, que agrupa segons definició del 

PROGREMIC els envasos de plàstic, metàl·lics i tetra-bricks sense diferenciar si 
l’origen és domèstic o comercial. A efectes de les taules, se sumen les fraccions 
d’Envasos ECOEMBES i no ECOEMBES restant-li els envasos de vidre (color verd). 

- Altres , color gris a les taules, que agrupa la resta de materials no inclosos a les altres 
fraccions. 

 
Fent l’anterior agrupació obtindríem la següent composició de la RESTA: 

 
Taula 6. Composició de la RESTA per agrupacions PROGREMIC 

 

% en pes  

Matèria Orgànica 38,6%

Paper-Cartró 21,0%

Vidre 3,7%

Envasos Lleugers 11,3%

Altres 25,3%

TOTAL 100,0%

Composició fracció RESTA per 
agrupacions PROGREMIC

Fracció
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3. DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ TEÒRICA DELS 
RESIDUS MUNICIPALS (RM) AL VALLÈS OCCIDENTAL. 

 
La determinació de composició teòrica dels Residus Municipals del Vallès Occidental, base 
per a la determinació dels objectius de recollida selectiva de la comarca al període 2005-
2012, es realitza com segueix: 
 
1. Les dades de recollida al Vallès Occidental (excepte Sant Cugat i la resta de municipis 

adscrits a l’EMSHTR) a l’any 2004 van ser les següents: 
 

Generació Total RM 285.085

Recollides Selectives 62.698

FORM 7.091

Paper-Cartró (*) 15.430

Vidre (*) 7.016

Envasos (*) 5.116

Esporga 3.899

Voluminosos 12.883

Resta Deixalleries 11.263

RESTA 222.387  
(*) Nota: S’inclouen les recollides a les Deixalleries de cadascuna d’aquestes fraccions 

 
2. S’assigna a cadascuna de les fraccions de recollida selectiva un contingut d’impropis 

del 15% en el cas de la FORM. el 5% en cas del paper-cartró i vidre i un 30% 
d’envasos, repartits com segueix (hipòtesi RESA). Com a simplificació es considera 
que l’esporga, els voluminosos i la resta de recollides a Deixalleries, no contenen ni 
FORM, ni Paper-Cartró, ni vidre ni envasos. 

 

Matèria Orgànica 85,0%
Paper-Cartró 4,5%
Envas Vidre 2,0%

Envasos Lleugers 3,5%
Altres 5,0%

TOTAL impropis 15,0%

FORM

 

Paper-Cartró 95,0%
Matèria Orgànica 1,0%

Envas Vidre 0,4%
Envasos Lleugers 1,9%

Altres 1,7%
TOTAL impropis 5,0%

Paper-Cartró
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Envas Vidre 95,0%
Matèria Orgànica 1,0%

Paper-Cartró 0,3%
Envasos lleugers 1,7%

Altres 2,0%
TOTAL impropis 5,0%

Vidre

 

Envasos lleugers 70,0%
Matèria Orgànica 8,0%

Paper-Cartró 5,5%
Envas Vidre 4,0%

Altres 12,5%
TOTAL impropis 30,0%

Envasos lleugers

 
 

 
 
3. Es calcula mitjançant iteracions, la composició teòrica de la fracció RM per tal d’obtenir 

la composició suposada de la fracció RESTA, amb les quantitats recollides 
selectivament: 
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Taula 7. Càlcul de la composició dels Residus Municipals al Vallès Occidental 

Composició RM estimada 2004 per assolir valor Objectiu  RESTA
Orgànica 33,82%
Paper-Cartró 21,77%
Envas Vidre 5,38%
Envasos lleugers 10,33%
Altres 28,71%
TOTAL 100,00%

Comprobació composició RESTA

% (t) Pròpia com impropi Esporga Voluminosos Deixalleries (t) %
Orgànica 33,82% 96.416 6.028 634 3.899 85.855 38,61%
Paper-Cartró 21,77% 62.049 14.658 622 46.769 21,03%
Envas Vidre 5,38% 15.338 6.665 408 8.265 3,72%
Envasos lleugers 10,33% 29.449 3.581 661 25.207 11,33%
Altres 28,71% 81.842 1.397 12.883 11.263 56.299 25,32%
TOTAL 100,00% 285.085 30.932 3.721 3.899 12.883 11.263 222.387 100,00%

Altres Recollides selectives (t) RESTARec. Selectives (t)RM
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El present document conté les previsions de generació i recollida selectiva de residus 
municipals per a cadascú dels municipis de l’àmbit d’estudi. 
 

1. CASTELLAR DEL VALLÈS. 
 

1.1. Situació actual. 
 

1.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 1. Dades de població i generació de residus municipals a Castellar del Vallès    
(1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 16.224 7.200 1,22
1999 16.863 3,94% 9.129 26,79% 1,48 21,98%
2000 17.444 3,45% 9.344 2,36% 1,47 -1,05%
2001 18.136 3,97% 7.290 -21,98% 1,10 -24,96%
2002 18.644 2,80% 9.333 28,03% 1,37 24,54%
2003 18.934 1,56% 9.473 1,50% 1,37 -0,05%
2004 19.475 2,86% 10.387 9,64% 1,46 6,60%
2005 20.437 4,94% 10.897 4,91% 1,46 -0,03%

Promig 3,35% Promig 6,10% Promig 2,66%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

1.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Castellar del 
Vallès queda reflectida a la taula següent: 
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Taula 2. Situació actual de les recollides selectives a Castellar del Vallès (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 696 21,6% 1.079 29,8% 1.561 39,6%

Fracció orgànica (FORM) 36 207 687

Esporga 660 872 874

Paper/Cartró 304 14,0% 354 14,9% 396 15,9%

Vidre 247 46,0% 239 40,6% 333 53,9%

Envasos 74 5,3% 95 6,2% 125 7,8%

Altres (2) 713 905 1.078

Voluminosos 165 270 326

Deixalleries 548 635 752

TOTAL Rec. Selectives 2.034 2.671 3.492

RESTA 7.440 7.716 7.405

Total  RMM 9.473 10.387 10.897

Població 18.934 19.475 20.437

Rati Generació 1,37 1,46 1,46

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

1.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Castellar del Vallès es prenen les següents hipòtesis de 
partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 25%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Castellar del Vallès al període 2006-2012. 
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Taula 3. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Castellar del Vallès (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 18.934 1,37 9.473

2004 19.475 1,46 10.387

2005 20.437 1,46 10.897

2006 21.171 1,46 11.289

2007 21.884 1,46 11.669

2008 22.573 1,46 12.036

2009 23.238 1,46 12.391

2010 23.865 1,46 12.725

2011 24.456 1,46 13.040

2012 25.019 1,46 13.341  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

1.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos: 
 

Taula 4. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 
paper, vidre i envasos a Castellar del Vallès (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 21,6% 29,8% 39,6% 41,5% 43,5% 45,6% 47,8% 50,1% 52,5% 55,0%

Paper/Cartró 14,0% 14,9% 15,9% 19,8% 24,7% 30,9% 38,5% 48,1% 60,1% 75,0%

Vidre 46,0% 40,6% 53,9% 56,5% 59,3% 62,1% 65,1% 68,3% 71,5% 75,0%

Envasos 5,3% 6,2% 7,8% 9,2% 10,9% 12,8% 15,2% 17,9% 21,2% 25,0%  
 

Taula 5. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Castellar del Vallès (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 7,0% 8,4% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Voluminosos 1,7% 2,6% 3,0% 3,2% 3,5% 3,7% 4,0% 4,3% 4,6% 5,0%

Deixalleries i Altres 5,8% 6,1% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%  
Nota: Les fraccions esporga i Deixalleries ja superàven al 2004 les previsions percentuals de valorització 
del PGIRM, per lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Castellar del  
Vallès, la taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per 
fracció recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus 
prevista, l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 6. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       

a Castellar del Vallès (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 9.473 10.387 10.897 11.289 11.669 12.036 12.391 12.725 13.040 13.341

Total Matèria orgànica 696 1.079 1.561 1.702 1.853 2.011 2.179 2.354 2.538 2.731

FORM 36 207 687 797 917 1.046 1.185 1.334 1.492 1.661

Esporga 660 872 874 905 936 965 994 1.021 1.046 1.070

Paper/Cartró 304 354 396 512 661 851 1.094 1.403 1.795 2.292

Vidre 247 239 333 361 392 423 457 492 528 567

Envasos 74 95 125 153 187 228 277 336 407 492

Voluminosos 165 270 326 363 404 449 497 549 606 667

Deixalleries i Altres 548 635 752 779 805 830 855 878 900 920

Total selectives 2.034 2.671 3.492 3.871 4.301 4.793 5.359 6.012 6.774 7.669

RESTA 7.440 7.716 7.405 7.418 7.368 7.244 7.032 6.713 6.267 5.672  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 7. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Castellar del Vallès per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 500,3 533,4 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 53 3,2 533,2 533,2

(kg/hab i dia) 1,37 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1 ,46

Total Matèria orgànica (1) 100,8 151,7 209,2 220,3 231,9 244,1 256,9 270,3 284,3 299,0

Fracció orgànica (FORM) (1) 5,2 29,1 92,1 103,1 114,8 127,0 139,7 153,1 167,1 181,8

Esporga (1) 95,5 122,6 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2 117,2

Paper/Cartró (kg/hab i any) 16,0 18,2 19,4 24,2 30,2 37,7 47,1 58,8 73,4 91,6

Vidre (kg/hab i any) 13,0 12,3 16,3 17,1 17,9 18,8 19,7 20,6 21,6 22,6

Envasos (kg/hab i any) 3,9 4,9 6,1 7,2 8,5 10,1 11,9 14,1 16,6 19,7

Voluminosos (kg/hab i any) 8,7 13,9 15,9 17,2 18,5 19,9 21,4 23,0 24,8 26,7

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 29,0 32,6 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8

RESTA

(kg/hab i any) 392,9 396,2 362,3 350,4 336,7 320,9 302,6 28 1,3 256,2 226,7

(kg/hab i dia) 1,08 1,09 0,99 0,96 0,92 0,88 0,83 0,77 0,70 0 ,62
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 1. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Castellar del Vallès (2006-2012) 
Gràfic 2. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Castellar del Vallès (2006-2012) 
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Gràfic 3. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre 
a Castellar del Vallès (2006-2012) 

Gràfic 4. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Castellar del Vallès (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 5. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Castellar del Vallès (2006-2012) 
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2. GALLIFA. 
 

2.1. Situació actual. 
 

2.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 8. Dades de població i generació de residus municipals a Gallifa (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 157 57 0,99
1999 160 1,91% 58 1,87% 0,99 -0,04%
2000 156 -2,50% 59 1,67% 1,03 4,27%
2001 162 3,85% 59 1,26% 1,00 -2,49%
2002 200 23,46% 60 1,37% 0,82 -17,89%
2003 200 0,00% 57 -5,41% 0,78 -5,41%
2004 209 4,50% 67 18,24% 0,88 13,15%
2005 210 0,48% 94 39,25% 1,22 38,59%

Promig 4,24% Promig 7,47% Promig 3,10%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

2.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Gallifa queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 9. Situació actual de les recollides selectives a Gallifa (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Fracció orgànica (FORM) 0 0 0

Esporga 0 0 0

Paper/Cartró 6 42,4% 5 33,5% 5 23,2%

Vidre 0 0,0% 6 79,1% 6 60,9%

Envasos 1 14,7% 1 14,7% 2 11,9%

Altres (2) 0 0 19

Voluminosos 0 0 19

Deixalleries 0 0 0

TOTAL Rec. Selectives 7 12 32

RESTA 50 55 62

Total  RMM 57 67 94

Població 200 209 210

Rati Generació 0,78 0,88 1,22

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

2.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Gallifa es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 25%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Gallifa al període 2006-2012. 
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Taula 10. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Gallifa (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 200 0,78 57

2004 209 0,88 67

2005 210 1,22 94

2006 218 1,22 97

2007 225 1,22 100

2008 232 1,22 103

2009 239 1,22 106

2010 245 1,22 109

2011 251 1,22 112

2012 257 1,22 115  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

2.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos: 
 
Taula 11. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Gallifa (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 4,9% 7,9% 12,8% 20,8% 33,8% 55,0%

Paper/Cartró 42,4% 33,5% 23,2% 27,4% 32,4% 38,3% 45,3% 53,6% 63,4% 75,0%

Vidre 0,0% 79,1% 60,9% 62,7% 64,6% 66,6% 68,6% 70,7% 72,8% 75,0%

Envasos 14,7% 14,7% 11,9% 12,8% 13,6% 14,6% 15,6% 16,6% 17,8% 19,0%  
Nota: La fracció vidre ja superava al 2004 les previsions percentuals de valorització del PGIRM, per lo que 
es preveu mantenir el percentatge de 2004. 
 
Taula 12. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 

voluminosos i deixalleries a Gallifa (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,8% 1,2% 1,8% 2,9% 4,5%

Voluminosos 0,0% 0,0% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3%

Deixalleries i Altres 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,8% 1,2% 1,8% 2,6% 4,0% 6,0%  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Gallifa, la taula 
següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció recollides 
selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, l’evolució de 
recollida de fracció RESTA. 
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Taula 13. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                         

a Gallifa (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 56,9 67,2 93,6 97,0 100,2 103,4 106,5 109,3 112,0 114,6

Total Matèria orgànica 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9 3,1 5,2 8,7 14,5 24,2

FORM 0,0 0,0 0,0 0,8 1,4 2,3 4,0 6,7 11,3 19,0

Esporga 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,8 1,3 2,0 3,2 5,2

Paper/Cartró 5,5 5,2 5,0 6,1 7,4 9,1 11,1 13,4 16,3 19,7

Vidre 0,0 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 9,0

Envasos 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,2

Voluminosos 0,0 0,0 19,0 19,7 20,3 21,0 21,6 22,2 22,7 23,3

Deixalleries i  Altres 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 1,2 1,9 2,9 4,5 6,9

Total selectives 6,8 12,2 31,6 35,6 39,3 43,9 49,9 58,0 69,5 86,3

RESTA 50,1 55,0 62,0 61,4 61,0 59,6 56,6 51,3 42,5 28,3  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 14. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Gallifa per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL RM

(kg/hab i any) 284,3 321,7 445,8 445,8 445,8 445,8 445,8 44 5,8 445,8 445,8

(kg/hab i dia) 0,78 0,88 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1 ,22

Total Matèria orgànica (1) 0,0 0,0 0,0 13,9 22,6 36,7 59,8 97,3 158,3 257,6

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 0,0 0,0 10,1 16,6 27,5 45,3 74,7 123,1 202,6

Esporga (1) 0,0 0,0 0,0 3,8 5,9 9,2 14,4 22,5 35,2 55,0

Paper/Cartró (kg/hab i any) 27,6 24,7 23,7 28,0 33,1 39,2 46,3 54,8 64,8 76,6

Vidre (kg/hab i any) 0,0 26,8 28,6 29,4 30,3 31,2 32,2 33,2 34,2 35,2

Envasos (kg/hab i any) 6,2 7,0 7,9 8,4 9,0 9,6 10,2 10,9 11,7 12,5

Voluminosos (kg/hab i any) 0,0 0,0 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5

Deixalleries (kg/hab i any) 0,2 0,0 0,0 2,3 3,5 5,2 7,8 11,8 17,8 26,8

RESTA

(kg/hab i any) 250,4 263,2 295,2 282,2 271,2 256,7 236,9 20 9,2 169,2 110,3

(kg/hab i dia) 0,69 0,72 0,81 0,77 0,74 0,70 0,65 0,57 0,46 0 ,30
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 6. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Gallifa (2006-2012) 
Gràfic 7. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Gallifa (2006-2012) 
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Gràfic 8. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre         a 
Gallifa (2006-2012) 

Gràfic 9. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Gallifa (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2005-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 10. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Gallifa (2006-2012) 
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3. MATADEPERA. 
 

3.1. Situació actual. 
 

3.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 15. Dades de població i generació de residus municipals                                          
a Matadepera (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 6.362 3.514 1,51
1999 6.533 2,69% 3.488 -0,72% 1,46 -3,32%
2000 6.924 5,98% 4.179 19,81% 1,65 13,04%
2001 7.197 3,94% 4.688 12,18% 1,78 7,93%
2002 7.404 2,88% 5.193 10,76% 1,92 7,66%
2003 7.423 0,26% 4.829 -7,00% 1,78 -7,23%
2004 7.711 3,88% 5.317 10,10% 1,89 5,99%
2005 7.966 3,31% 4.776 -10,18% 1,64 -13,06%

Promig 3,26% Promig 4,48% Promig 1,18%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

3.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Matadepera queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 16. Situació actual de les recollides selectives a Matadepera (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 87 5,4% 345 18,4% 1.726 93,3%

Fracció orgànica (FORM) 0 96 1.465

Esporga 87 249 261

Paper/Cartró 233 21,1% 256 21,0% 415 38,0%

Vidre 154 56,2% 164 54,5% 239 88,3%

Envasos 41 5,8% 52 6,7% 250 35,5%

Altres (2) 487 592 605

Voluminosos 122 355 318

Deixalleries 365 237 287

TOTAL Rec. Selectives 1.003 1.410 3.236

RESTA 3.827 3.907 1.540

Total  RMM 4.829 5.317 4.776

Població 7.423 7.711 7.966

Rati Generació 1,78 1,89 1,64

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

3.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Matadepera es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 25%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Matadepera al període 2006-2012. 
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Taula 17. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Matadepera (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 7.423 1,78 4.829

2004 7.711 1,89 5.317

2005 7.966 1,64 4.776

2006 8.252 1,64 4.947

2007 8.530 1,64 5.114

2008 8.798 1,64 5.275

2009 9.058 1,64 5.431

2010 9.302 1,64 5.577

2011 9.532 1,64 5.715

2012 9.752 1,64 5.847  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

3.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos: 
 
Taula 18. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Matadepera (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 5,4% 18,4% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3%

Paper/Cartró 21,1% 21,0% 38,0% 41,8% 46,1% 50,8% 56,0% 61,7% 68,0% 75,0%

Vidre 56,2% 54,5% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3% 88,3%

Envasos 5,8% 6,7% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5%  
Nota: La fracció vidre ja superava al 2004 les previsions percentuals de valorització del PGIRM, per lo que 
es preveu mantenir el percentatge de 2004 
 
Taula 19. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 

voluminosos i deixalleries a Matadepera (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 1,8% 4,7% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

Voluminosos 2,5% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

Deixalleries i Altres 7,6% 4,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%  
Nota: Les fraccions esporga i Voluminosos ja superàven al 2004 les previsions percentuals de valorització 
del PGIRM, per lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Matadepera, la 
taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció 
recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, 
l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 20. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       

a Matadepera (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 4.829 5.317 4.776 4.947 5.114 5.275 5.431 5.577 5.715 5.847

Total Matèria orgànica 87 345 1.726 1.788 1.849 1.907 1.963 2.016 2.066 2.114

FORM 0 96 1.465 1.518 1.569 1.619 1.666 1.711 1.754 1.794

Esporga 87 249 261 270 279 288 297 305 312 320

Paper/Cartró 233 256 415 474 540 614 697 789 891 1.005

Vidre 154 164 239 247 256 264 272 279 286 292

Envasos 41 52 250 259 268 276 285 292 299 306

Voluminosos 122 355 318 329 341 351 362 371 381 389

Deixalleries i Altres 365 237 287 297 307 317 326 335 343 351

Total selectives 1.003 1.410 3.236 3.396 3.560 3.730 3.904 4.083 4.266 4.458

RESTA 3.827 3.907 1.540 1.551 1.553 1.545 1.526 1.494 1.449 1.389  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 21. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Matadepera per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 650,6 689,6 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 59 9,5 599,5 599,5

(kg/hab i dia) 1,78 1,89 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1 ,64

Total Matèria orgànica (1) 32,3 122,6 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8
Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 34,1 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

Esporga (1) 32,3 88,5 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8

Paper/Cartró (kg/hab i any) 31,4 33,2 52,1 57,5 63,3 69,8 76,9 84,8 93,5 103,0

Vidre (kg/hab i any) 20,7 21,3 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Envasos (kg/hab i any) 5,5 6,8 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4

Voluminosos (kg/hab i any) 16,4 46,1 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9

Deixalleries i Altres (kg/hab i any)49,2 30,7 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

RESTA

(kg/hab i any) 515,5 506,7 193,3 188,0 182,1 175,7 168,5 16 0,7 152,0 142,4

(kg/hab i dia) 1,41 1,39 0,53 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0 ,39
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 11. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Matadepera (2006-2012) 
Gràfic 12. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Matadepera (2006-2012) 
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Gràfic 13. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre        a 
Matadepera (2006-2012) 

Gràfic 14. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Matadepera (2006-2012) 

Evolució Recollida Vidre (Matadepera)

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Any

to
ne

s

Vidre 

 

Evolució Recollida Envasos (Matadepera)

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Any

to
ne

s Envasos 

 
 



 

 pág. 29 / 114 

Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 15. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Matadepera (2006-2012) 
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4. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. 
 

4.1. Situació actual. 
 

4.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 22. Dades de població i generació de residus municipals a Palau-solità i 
Plegamans (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 10.393 5.773 1,52
1999 10.760 3,53% 5.769 -0,07% 1,47 -3,48%
2000 11.089 3,06% 6.936 20,24% 1,71 16,67%
2001 11.419 2,98% 7.195 3,73% 1,73 0,73%
2002 11.586 1,46% 8.204 14,03% 1,94 12,39%
2003 11.919 2,87% 8.605 4,88% 1,98 1,95%
2004 12.499 4,87% 8.435 -1,98% 1,85 -6,53%
2005 12.836 2,70% 8.246 -2,24% 1,76 -4,80%

Promig 3,06% Promig 5,23% Promig 2,10%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota: 
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

4.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Palau-solità i 
Plegamans queda reflectida a la taula següent: 
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Taula 23. Situació actual de les recollides selectives                                                          

a Palau-solità i Plegamans (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 1.088 37,4% 298 10,4% 100 3,6%

Fracció orgànica (FORM) 0 0 0

Esporga 1.088 298 100

Paper/Cartró 315 16,0% 355 18,3% 425 22,5%

Vidre 184 37,8% 157 32,8% 189 40,4%

Envasos 109 8,6% 131 10,5% 145 11,9%

Altres (2) 910 1.300 1.148

Voluminosos 316 760 555

Deixalleries 594 541 593

TOTAL Rec. Selectives 2.606 2.240 2.007

RESTA 5.999 6.195 6.240

Total  RMM 8.605 8.435 8.246

Població 11.919 12.499 12.836

Rati Generació 1,98 1,85 1,76

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

4.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Palau-solità i Plegamans es prenen les següents 
hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 25%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Palau-solità i Plegamans al període 2006-2012. 
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Taula 24. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Palau-solità i Plegamans (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 11.919 1,98 8.605

2004 12.499 1,85 8.435

2005 12.836 1,76 8.246

2006 13.297 1,76 8.543

2007 13.745 1,76 8.830

2008 14.177 1,76 9.108

2009 14.595 1,76 9.377

2010 14.989 1,76 9.629

2011 15.360 1,76 9.868

2012 15.714 1,76 10.095  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

4.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos: 
 
Taula 25. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Palau-solità i Plegamans (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 37,4% 10,4% 3,6% 5,3% 7,8% 11,6% 17,1% 25,2% 37,2% 55,0%

Paper/Cartró 16,0% 18,3% 22,5% 26,7% 31,7% 37,7% 44,8% 53,2% 63,1% 75,0%

Vidre 37,8% 32,8% 40,4% 44,2% 48,2% 52,7% 57,5% 62,9% 68,7% 75,0%

Envasos 8,6% 10,5% 11,9% 13,3% 14,7% 16,4% 18,2% 20,2% 22,5% 25,0%  
 

Taula 26. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Palau-solità i Plegamans (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 12,6% 3,5% 1,2% 1,5% 1,8% 2,1% 2,6% 3,1% 3,7% 4,5%

Voluminosos 3,7% 9,0% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

Deixalleries i Altres 6,9% 6,4% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2%  
Nota: Les fraccions Voluminosos i Deixalleries ja superàven al 2004 les previsions percentuals de 
valorització del PGIRM, per lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Palau-solità i 
Plegamans, la taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per 
fracció recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus 
prevista, l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 27. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       

a Palau-solità i Plegamans (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 8.605 8.435 8.246 8.543 8.830 9.108 9.377 9.629 9.868 10.095

Total Matèria orgànica 1.088 298 100 158 247 385 594 913 1.397 2.129

FORM 0 0 0 33 92 191 354 615 1.029 1.675

Esporga 1.088 298 100 125 156 194 241 298 368 454

Paper/Cartró 315 355 425 523 642 787 962 1.173 1.428 1.735

Vidre 184 157 189 214 241 272 306 343 384 429

Envasos 109 131 145 167 192 220 252 288 328 372

Voluminosos 316 760 555 575 594 613 631 648 664 680

Deixalleries i Altres 594 541 593 614 634 654 674 692 709 725

Total selectives 2.606 2.240 2.007 2.250 2.551 2.931 3.418 4.057 4.909 6.070

RESTA 5.999 6.195 6.240 6.292 6.279 6.178 5.958 5.573 4.959 4.025  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 28. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Palau-solità i Plegamans per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 722,0 674,9 642,4 642,4 642,4 642,4 642,4 64 2,4 642,4 642,4

(kg/hab i dia) 1,98 1,85 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1 ,76

Total Matèria orgànica (1) 250,1 65,3 21,3 32,5 49,3 74,3 111,6 166,9 249,2 371,2

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 0,0 0,0 6,8 18,3 36,9 66,4 112,5 183,5 292,0

Esporga (1) 250,1 65,3 21,3 25,7 31,0 37,4 45,2 54,5 65,7 79,2

Paper/Cartró (kg/hab i any) 26,4 28,4 33,1 39,3 46,7 55,5 65,9 78,3 92,9 110,4

Vidre (kg/hab i any) 15,4 12,5 14,7 16,1 17,5 19,2 20,9 22,9 25,0 27,3

Envasos (kg/hab i any) 9,1 10,4 11,3 12,6 14,0 15,5 17,3 19,2 21,3 23,7

Voluminosos (kg/hab i any) 26,5 60,8 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 49,8 43,3 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2

RESTA

(kg/hab i any) 503,3 495,6 486,1 473,2 456,8 435,7 408,2 37 1,8 322,8 256,2

(kg/hab i dia) 1,38 1,36 1,33 1,30 1,25 1,19 1,12 1,02 0,88 0 ,70
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 16. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 
orgànica (FORM + Esporga) a Palau-solità i Plegamans              

(2006-2012) 

Gràfic 17. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 
a Palau-solità i Plegamans (2006-2012) 
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Gràfic 18. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre       a 
Palau-solità i Plegamans (2006-2012) 

Gràfic 19. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Palau-solità i Plegamans (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 20. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Palau-solità i Plegamans (2006-2012) 
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5. POLINYÀ. 
 

5.1. Situació actual. 
 

5.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 29. Dades de població i generació de residus municipals a Polinyà (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 4.246 2.278 1,47
1999 4.412 3,91% 2.305 1,17% 1,43 -2,63%
2000 4.657 5,55% 2.542 10,30% 1,50 4,50%
2001 4.767 2,36% 2.450 -3,60% 1,41 -5,82%
2002 5.246 10,05% 3.124 27,50% 1,63 15,85%
2003 5.514 5,11% 3.902 24,91% 1,94 18,84%
2004 5.855 6,18% 4.046 3,69% 1,89 -2,35%
2005 6.428 9,79% 3.468 -14,29% 1,48 -21,93%

Promig 6,10% Promig 6,19% Promig 0,08%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

5.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Polinyà queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 30. Situació actual de les recollides selectives a Polinyà (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 147 11,1% 404 27,7% 260 19,9%

Fracció orgànica (FORM) 0 167 178

Esporga 147 237 82

Paper/Cartró 105 11,7% 117 12,6% 142 17,9%

Vidre 49 22,1% 67 29,1% 74 37,6%

Envasos 14 2,3% 63 10,6% 44 8,6%

Altres (2) 615 752 458

Voluminosos 346 407 231

Deixalleries 268 346 226

TOTAL Rec. Selectives 929 1.403 978

RESTA 2.974 2.643 2.490

Total  RMM 3.902 4.046 3.468

Població 5.514 5.855 6.428

Rati Generació 1,94 1,89 1,48

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2005ANY  2004   ANY  2003    

 
 

5.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Polinyà es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 50%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Polinyà al període 2006-2012. 
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Taula 31. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Polinyà (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 5.514 1,94 3.902

2004 5.855 1,89 4.046

2005 6.428 1,48 3.468

2006 6.751 1,48 3.642

2007 7.069 1,48 3.814

2008 7.381 1,48 3.982

2009 7.686 1,48 4.146

2010 7.976 1,48 4.303

2011 8.252 1,48 4.452

2012 8.519 1,48 4.596  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

5.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos: 
 
Taula 32. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Polinyà (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 11,1% 27,7% 19,9% 23,0% 26,6% 30,7% 35,6% 41,1% 47,6% 55,0%

Paper/Cartró 11,7% 12,6% 17,9% 22,0% 27,0% 33,1% 40,6% 49,8% 61,1% 75,0%

Vidre 22,1% 29,1% 37,6% 41,5% 45,8% 50,6% 55,8% 61,6% 68,0% 75,0%

Envasos 2,3% 10,6% 8,6% 10,0% 11,7% 13,6% 15,8% 18,4% 21,5% 25,0%  
 

Taula 33. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Polinyà (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 3,8% 5,9% 2,4% 2,6% 2,8% 3,1% 3,4% 3,7% 4,1% 4,5%

Voluminosos 8,9% 10,0% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

Deixalleries i Altres 6,9% 8,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%  
Nota: Les fraccions Esporga, Voluminosos i Deixalleries ja superàven al 2004 les previsions percentuals de 
valorització del PGIRM, per lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Polinyà, la taula 
següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció recollides 
selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, l’evolució de 
recollida de fracció RESTA. 
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Taula 34. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                        

a Polinyà (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 3.902 4.046 3.468 3.642 3.814 3.982 4.146 4.303 4.452 4.596

Total Matèria orgànica 147 404 260 316 384 465 562 676 810 969

FORM 0 167 178 222 276 341 420 514 627 762

Esporga 147 237 82 94 108 124 142 161 183 207

Paper/Cartró 105 117 142 183 236 302 386 491 623 790

Vidre 49 67 74 86 99 114 131 150 171 195

Envasos 14 63 44 54 66 80 97 117 141 170

Voluminosos 346 407 231 243 254 266 277 287 297 307

Deixalleries i Altres 268 346 226 238 249 260 271 281 291 300

Total selectives 929 1.403 978 1.120 1.288 1.487 1.723 2.00 2 2.334 2.730

RESTA 2.974 2.643 2.490 2.522 2.526 2.495 2.424 2.301 2.118 1.865  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 35. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Polinyà per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 707,7 691,1 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5 53 9,5 539,5 539,5

(kg/hab i dia) 1,94 1,89 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1 ,48

Total Matèria orgànica (1) 73,1 189,0 110,7 128,4 148,9 172,6 200,2 232,0 269,0 311,7

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 78,1 75,7 90,0 106,9 126,6 149,7 176,7 208,3 245,2

Esporga (1) 73,1 110,8 35,0 38,3 42,0 46,1 50,5 55,4 60,7 66,5

Paper/Cartró (kg/hab i any) 19,0 19,9 22,1 27,2 33,3 40,9 50,2 61,6 75,6 92,7

Vidre (kg/hab i any) 8,8 11,4 11,5 12,7 14,0 15,4 17,0 18,8 20,8 22,9

Envasos (kg/hab i any) 2,5 10,8 6,9 8,0 9,3 10,8 12,6 14,7 17,1 19,9

Voluminosos (kg/hab i any) 62,8 69,4 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 48,7 59,1 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2

RESTA

(kg/hab i any) 539,3 451,4 387,4 373,6 357,3 338,1 315,4 28 8,5 256,7 219,0

(kg/hab i dia) 1,48 1,24 1,06 1,02 0,98 0,93 0,86 0,79 0,70 0 ,60
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 21. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Polinyà (2006-2012) 
Gràfic 22. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Polinyà (2006-2012) 
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Gràfic 23. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre       a 

Polinyà (2006-2012) 
Gràfic 24. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 

lleugers a Polinyà (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 25. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Polinyà (2006-2012) 
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6. RELLINARS. 
 

6.1. Situació actual. 
 

6.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 
Taula 36. Dades de població i generació de residus municipals a Rellinars (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 343 375 3,00
1999 343 0,00% 232 -38,09% 1,86 -38,09%
2000 378 10,20% 330 41,96% 2,39 28,81%
2001 410 8,47% 306 -7,27% 2,04 -14,51%
2002 412 0,49% 617 101,77% 4,10 100,79%
2003 547 32,77% 420 -31,95% 2,10 -48,74%
2004 572 4,57% 752 79,10% 3,60 71,27%
2005 605 5,77% 728 -3,16% 3,30 -8,44%

Promig 8,44% Promig 9,94% Promig 1,38%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

6.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Rellinars queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 37. Situació actual de les recollides selectives a Rellinars (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Fracció orgànica (FORM) 0 0 0

Esporga 0 0 0

Paper/Cartró 12 12,5% 15 8,8% 17 9,9%

Vidre 14 60,0% 14 33,7% 17 41,8%

Envasos 2 2,5% 2 1,7% 3 2,4%

Altres (2) 0 1 0

Voluminosos 0 0 0

Deixalleries 0 1 0

TOTAL Rec. Selectives 28 33 36

RESTA 392 719 692

Total  RMM 420 752 728

Població 547 572 605

Rati Generació 2,10 3,60 3,30

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2005ANY  2004   ANY  2003    

 
 

6.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Rellinars es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 100%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Rellinars al període 2006-2012. 
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Taula 38. Previsions d’evolució de població i generació de residus a Rellinars  

(2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 547 2,10 420

2004 572 3,60 752

2005 605 3,30 728

2006 640 3,30 770

2007 674 3,30 812

2008 708 3,30 853

2009 742 3,30 893

2010 774 3,30 931

2011 804 3,30 968

2012 834 3,30 1.004  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

6.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos: 
 
Taula 39. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Rellinars (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 1,9% 4,5% 10,3% 23,8% 55,0%

Paper/Cartró 12,5% 8,8% 9,9% 13,2% 17,7% 23,6% 31,5% 42,1% 56,2% 75,0%

Vidre 60,0% 33,7% 41,8% 45,5% 49,4% 53,7% 58,4% 63,5% 69,0% 75,0%

Envasos 2,5% 1,7% 2,4% 3,4% 4,8% 6,6% 9,2% 12,9% 17,9% 25,0%  
 

Taula 40. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Rellinars (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,6% 1,7% 4,5%

Voluminosos 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 1,2% 2,4% 5,0%

Deixalleries i Altres 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 1,3% 2,8% 6,0%  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Rellinars, la 
taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció 
recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, 
l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 41. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       

a Rellinars (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 420 752 728 770 812 853 893 931 968 1.004

Total Matèria orgànica 0,0 0,1 0,0 1,1 2,7 6,4 15,5 37,2 88,9 211,7
FORM 0,0 0,0 0,0 1,0 2,4 5,7 13,4 31,3 72,5 166,5

Esporga 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,8 2,2 6,0 16,4 45,2

Paper/Cartró 12,1 15,2 16,5 23,3 32,8 46,1 64,4 89,7 124,6 172,5

Vidre 14,3 14,4 17,3 19,8 22,7 25,9 29,5 33,5 37,8 42,6

Envasos 1,5 1,9 2,6 3,9 5,7 8,3 12,2 17,7 25,6 37,0

Voluminosos 0,0 0,2 0,0 0,5 1,1 2,4 5,1 10,9 23,5 50,2

Deixalleries i Altres 0,0 1,2 0,0 0,5 1,1 2,5 5,6 12,4 27,3 60,2

Total selectives 27,9 32,8 36,4 49,1 66,1 91,6 132,3 201,4 3 27,7 574,3

RESTA 392 719 692 721 746 761 760 730 640 430  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 42. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Rellinars per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 767,7 1314,8 1203,8 1203,8 1203,8 1203,8 12 03,8 1203,8 1203,8 1203,8

(kg/hab i dia) 2,10 3,60 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3 ,30

Total Matèria orgànica (1) 0,0 0,3 0,0 4,7 10,8 24,9 57,4 131,9 303,0 695,6

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 0,0 0,0 4,3 9,7 21,9 49,4 110,7 247,0 547,2

Esporga (1) 0,0 0,3 0,0 0,4 1,1 3,0 8,0 21,1 56,0 148,4

Paper/Cartró (kg/hab i any) 22,1 26,5 27,3 36,5 48,7 65,0 86,9 116,0 154,9 206,9

Vidre (kg/hab i any) 26,1 25,1 28,5 31,0 33,7 36,6 39,8 43,3 47,0 51,1

Envasos (kg/hab i any) 2,8 3,3 4,3 6,1 8,4 11,8 16,4 22,9 31,9 44,4

Voluminosos (kg/hab i any) 0,0 0,3 0,0 0,8 1,6 3,3 6,9 14,1 29,2 60,2

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 0,1 2,1 0,0 0,8 1,7 3,5 7,5 16,0 34,0 72,2

RESTA

(kg/hab i any) 716,7 1257,4 1143,7 1127,0 1105,8 1074,4 10 25,5 943,5 796,3 515,1

(kg/hab i dia) 1,96 3,44 3,13 3,09 3,03 2,94 2,81 2,58 2,18 1 ,41
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 26. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Rellinars (2006-2012) 
Gràfic 27. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Rellinars (2006-2012) 
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Gràfic 28. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre       a 
Rellinars (2006-2012) 

Gràfic 29. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Rellinars (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 30. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Rellinars (2006-2012) 
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7. RUBÍ. 
 

7.1. Situació actual. 
 

7.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 43. Dades de població i generació de residus municipals a Rubí (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 55.728 27.703 1,36
1999 57.030 2,34% 27.625 -0,28% 1,33 -2,56%
2000 58.646 2,83% 32.901 19,10% 1,54 15,82%
2001 60.303 2,83% 32.583 -0,97% 1,48 -3,69%
2002 62.638 3,87% 33.099 1,58% 1,45 -2,20%
2003 64.848 3,53% 28.771 -13,07% 1,22 -16,04%
2004 66.425 2,43% 34.931 21,41% 1,44 18,53%
2005 68.102 2,52% 35.174 0,70% 1,42 -1,78%

Promig 2,91% Promig 3,47% Promig 0,55%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

7.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Rubí queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 44. Situació actual de les recollides selectives a Rubí (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 2.898 26,1% 2.913 21,5% 2.901 21,3%

Fracció orgànica (FORM) 2.362 2.453 2.477

Esporga 536 460 423

Paper/Cartró (2) 742 11,3% 2.222 27,8% 2.458 30,5%

Vidre (2) 649 39,8% 1.006 50,9% 1.070 53,7%

Envasos (2) 9 0,2% 512 9,9% 321 6,2%

Altres (3) 1.278 4.042 6.689

Voluminosos 10 2.816 4.673

Deixalleries 1.268 1.226 2.017

TOTAL Rec. Selectives 5.576 10.696 13.440

RESTA 23.195 24.236 21.735

Total  RMM 28.771 34.932 35.174

Població 64.848 66.425 68.102

Rati Generació 1,22 1,44 1,42

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) 2004 i 2005 inclouen materials recuperats planta triatge

(3) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

7.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Rubí es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas s’ajusta a l’Escenari Alt. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Rubí al període 2006-2012. 
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Taula 45. Previsions d’evolució de població i generació de residus a Rubí (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 64.848 1,22 28.771

2004 66.425 1,44 34.931

2005 68.102 1,42 35.174

2006 70.059 1,42 36.185

2007 71.945 1,42 37.159

2008 73.758 1,42 38.096

2009 75.498 1,42 38.994

2010 77.126 1,42 39.835

2011 78.654 1,42 40.624

2012 80.104 1,42 41.373  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

7.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
En el cas dels envasos, s’ha considerat que es manté el model Residu Mínim (no hi ha 
recollida específica d’aquesta fracció), per tant el municipi no assoleix els objectius via 
recollida sinó amb planta de triatge (valorització secundària). 
 
Taula 46. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Rubí (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 26,1% 21,5% 21,3% 24,4% 27,9% 31,9% 36,6% 41,9% 48,0% 55,0%

Paper/Cartró 11,3% 27,8% 30,5% 34,7% 39,4% 44,9% 51,0% 58,0% 66,0% 75,0%

Vidre 39,8% 50,9% 53,7% 56,4% 59,1% 62,0% 65,0% 68,2% 71,5% 75,0%

Envasos 0,2% 9,9% 6,2% 6,3% 6,5% 6,7% 6,8% 7,0% 7,2% 7,4%  
 

Taula 47. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Rubí (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 1,9% 1,3% 1,2% 1,5% 1,8% 2,1% 2,6% 3,1% 3,7% 4,5%

Voluminosos 0,0% 8,1% 13,3% 13,3% 13,3% 13,3% 13,3% 13,3% 13,3% 13,3%

Deixalleries i Altres 4,4% 3,5% 5,7% 5,8% 5,8% 5,8% 5,9% 5,9% 6,0% 6,0%  
Nota: La fracció Voluminosos ja superava al 2004 les previsions percentuals de valorització del PGIRM, per 
lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Rubí, la taula 
següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció recollides 



 
 

 pág. 51 / 114 

selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, l’evolució de 
recollida de fracció RESTA. 
 

Taula 48. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Rubí (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 28.771 34.931 35.174 36.185 37.159 38.096 38.994 39.835 40.624 41.373

Total Matèria orgànica 2.898 2.913 2.901 3.413 4.009 4.700 5.502 6.427 7.494 8.725

FORM 2.362 2.453 2.477 2.887 3.357 3.893 4.505 5.197 5.980 6.864

Esporga 536 460 423 526 652 807 997 1.230 1.514 1.862

Paper/Cartró 742 2.222 2.458 2.875 3.358 3.915 4.556 5.293 6.138 7.109

Vidre 649 1.006 1.070 1.155 1.244 1.337 1.436 1.538 1.645 1.757

Envasos 9 512 321 339 357 375 393 412 431 449

Voluminosos 10 2.816 4.673 4.807 4.936 5.061 5.180 5.292 5.397 5.496

Deixalleries i Altres 1.268 1.226 2.017 2.088 2.158 2.227 2.294 2.359 2.422 2.482

Total selectives 5.576 10.696 13.440 14.677 16.062 17.615 19.362 21.322 23.527 26.020

RESTA 23.195 24.235 21.735 21.508 21.097 20.480 19.632 18.514 17.098 15.353  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 49. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Rubí per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 443,7 525,9 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 51 6,5 516,5 516,5

(kg/hab i dia) 1,22 1,44 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1 ,42

Total Matèria orgànica (1) 122,4 120,2 116,7 133,5 152,7 174,6 199,7 228,3 261,0 298,4

Fracció orgànica (FORM) (1) 99,8 101,2 99,7 112,9 127,8 144,6 163,5 184,6 208,3 234,8

Esporga (1) 22,6 19,0 17,0 20,6 24,8 30,0 36,2 43,7 52,7 63,7

Paper/Cartró (kg/hab i any) 11,4 33,5 36,1 41,0 46,7 53,1 60,4 68,6 78,0 88,7

Vidre (kg/hab i any) 10,0 15,1 15,7 16,5 17,3 18,1 19,0 19,9 20,9 21,9

Envasos (kg/hab i any) 0,1 7,7 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6

Voluminosos (kg/hab i any) 0,2 42,4 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 19,6 18,5 29,6 29,8 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,0

RESTA

(kg/hab i any) 357,7 364,9 319,1 307,0 293,2 277,7 260,0 24 0,0 217,4 191,7

(kg/hab i dia) 0,98 1,00 0,87 0,84 0,80 0,76 0,71 0,66 0,60 0 ,53
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 31. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 
orgànica (FORM + Esporga) a Rubí (2006-2012) 

Gràfic 32. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-
cartró a Rubí (2006-2012) 
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Gràfic 33. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre       

a Rubí (2006-2012) 
Gràfic 34. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 

lleugers a Rubí (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 35. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Rubí (2006-2012) 
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8. SABADELL. 
 

8.1. Situació actual. 
 

8.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 
Taula 50. Dades de població i generació de residus municipals a Sabadell (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 184.859 79.921 1,18
1999 184.859 0,00% 79.709 -0,27% 1,18 -0,27%
2000 183.727 -0,61% 98.099 23,07% 1,46 23,83%
2001 185.170 0,79% 94.203 -3,97% 1,39 -4,72%
2002 187.201 1,10% 93.157 -1,11% 1,36 -2,18%
2003 191.057 2,06% 98.372 5,60% 1,41 3,47%
2004 193.338 1,19% 103.471 5,18% 1,47 3,94%
2005 196.971 1,88% 100.707 -2,67% 1,40 -4,47%

Promig 0,91% Promig 3,36% Promig 2,42%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

8.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Sabadell queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 51. Situació actual de les recollides selectives a Sabadell (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 532 1,4% 1.704 4,5% 4.667 12,0%

Fracció orgànica (FORM) 422 841 3.949

Esporga 110 864 718

Paper/Cartró 4.505 20,0% 6.882 29,0% 7.908 34,3%

Vidre 2.116 38,0% 2.732 46,6% 2.838 49,8%

Envasos 1.625 11,2% 2.216 14,5% 2.556 17,2%

Altres (2) 6.971 7.383 7.530

Voluminosos 3.671 3.316 3.763

Deixalleries 3.299 4.067 3.767

TOTAL Rec. Selectives 15.747 20.917 25.500

RESTA 82.625 82.555 75.208

Total  RMM 98.372 103.471 100.707

Població 191.057 193.338 196.971

Rati Generació 1,41 1,47 1,40

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

8.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Sabadell es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas s’ajusta a l’Escenari Baix. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Sabadell al període 2006-2012. 
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Taula 52. Previsions d’evolució de població i generació de residus a Sabadell 

 (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 191.057 1,41 98.372

2004 193.338 1,47 103.471

2005 196.971 1,40 100.707

2006 200.367 1,40 102.444

2007 202.370 1,40 103.468

2008 204.206 1,40 104.406

2009 205.877 1,40 105.261

2010 207.354 1,40 106.016

2011 208.698 1,40 106.703

2012 209.892 1,40 107.314  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

8.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 53. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Sabadell (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 1,4% 4,5% 12,0% 14,9% 18,5% 23,0% 28,6% 35,6% 44,2% 55,0%

Paper/Cartró 20,0% 29,0% 34,3% 38,3% 42,9% 47,9% 53,6% 60,0% 67,1% 75,0%

Vidre 38,0% 46,6% 49,8% 52,8% 56,0% 59,3% 62,9% 66,7% 70,7% 75,0%

Envasos 11,2% 14,5% 17,2% 18,1% 19,1% 20,2% 21,3% 22,5% 23,7% 25,0%  
 

Taula 54. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Sabadell (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,1% 0,8% 0,7% 0,9% 1,2% 1,6% 2,0% 2,7% 3,5% 4,5%

Voluminosos 3,7% 3,2% 3,7% 3,9% 4,1% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0%

Deixalleries i Altres 3,4% 3,9% 3,7% 4,0% 4,3% 4,6% 4,9% 5,2% 5,6% 6,0%  
 
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Sabadell, la taula 
següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció recollides 
selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, l’evolució de 
recollida de fracció RESTA. 
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Taula 55. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       

a Sabadell (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 98.372 103.471 100.707 102.444 103.468 104.406 105.261 106.016 106.703 107.314

Total Matèria orgànica 532 1.704 4.667 5.896 7.395 9.267 11.600 14.507 18.127 22.632
FORM 422 841 3.949 4.946 6.147 7.628 9.451 11.689 14.437 17.803

Esporga 110 864 718 950 1.248 1.639 2.150 2.817 3.690 4.829

Paper/Cartró 4.505 6.882 7.908 8.996 10.162 11.468 12.930 14.565 16.394 18.440

Vidre 2.116 2.732 2.838 3.061 3.279 3.508 3.750 4.005 4.274 4.558

Envasos 1.625 2.216 2.556 2.743 2.922 3.111 3.308 3.515 3.732 3.959

Voluminosos 3.671 3.316 3.763 3.990 4.202 4.420 4.645 4.878 5.118 5.366

Deixalleries i Altres 3.299 4.067 3.767 4.100 4.430 4.782 5.158 5.558 5.985 6.439

Total selectives 15.747 20.917 25.500 28.787 32.390 36.55 6 41.393 47.027 53.630 61.394

RESTA 82.625 82.555 75.208 73.656 71.078 67.851 63.868 58.989 53.073 45.920  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 56. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Sabadell per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 514,9 535,2 511,3 511,3 511,3 511,3 511,3 51 1,3 511,3 511,3

(kg/hab i dia) 1,41 1,47 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1 ,40

Total Matèria orgànica (1) 7,6 24,1 64,9 80,6 100,1 124,3 154,4 191,7 238,0 295,4

Fracció orgànica (FORM) (1) 6,0 11,9 54,9 67,6 83,2 102,3 125,8 154,4 189,5 232,4

Esporga (1) 1,6 12,2 10,0 13,0 16,9 22,0 28,6 37,2 48,4 63,0

Paper/Cartró (kg/hab i any) 23,6 35,6 40,1 44,9 50,2 56,2 62,8 70,2 78,6 87,9

Vidre (kg/hab i any) 11,1 14,1 14,4 15,3 16,2 17,2 18,2 19,3 20,5 21,7

Envasos (kg/hab i any) 8,5 11,5 13,0 13,7 14,4 15,2 16,1 17,0 17,9 18,9

Voluminosos (kg/hab i any) 19,2 17,2 19,1 19,9 20,8 21,6 22,6 23,5 24,5 25,6

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 17,3 21,0 19,1 20,5 21,9 23,4 25,1 26,8 28,7 30,7

RESTA

(kg/hab i any) 432,5 427,0 381,8 367,6 351,2 332,3 310,2 28 4,5 254,3 218,8

(kg/hab i dia) 1,18 1,17 1,05 1,01 0,96 0,91 0,85 0,78 0,70 0 ,60
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 36. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 
orgànica (FORM + Esporga) a Sabadell (2006-2012) 

Gràfic 37. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 
a Sabadell (2006-2012) 
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Gràfic 38. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre        a 

Sabadell (2006-2012) 
Gràfic 39. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 

lleugers a Sabadell (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 40. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Sabadell (2006-2012) 
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9. SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
 

9.1. Situació actual. 
 

9.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005).  
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 57. Dades de població i generació de residus municipals a Sant Cugat del Vallès 
(1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 50.529 34.438 1,87
1999 50.168 -0,71% 39.762 15,46% 2,17 16,29%
2000 52.654 4,96% 37.864 -4,77% 1,97 -9,27%
2001 55.825 6,02% 32.670 -13,72% 1,60 -18,62%
2002 59.837 7,19% 42.727 30,78% 1,96 22,01%
2003 63.132 5,51% 52.506 22,89% 2,28 16,47%
2004 65.061 3,06% 57.627 9,75% 2,43 6,50%
2005 70.514 8,38% 58.995 2,37% 2,29 -5,54%

Promig 4,88% Promig 7,99% Promig 2,97%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

9.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-200 5). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Sant Cugat del 
Vallès queda reflectida a la taula següent: 
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Taula 58. Situació actual de les recollides selectives a Sant Cugat del Vallès 

 (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 2.582 13,6% 3.028 14,5% 2.684 12,3%

Fracció orgànica (FORM) 1.138 1.374 1.578

Esporga 1.444 1.654 1.106

Paper/Cartró 2.069 17,2% 1.500 11,4% 1.986 14,7%

Vidre 796 26,8% 759 23,3% 1.883 56,3%

Envasos 0 0,0% 4 0,0% 10 0,1%

Altres (2) 2.168 1.487 1.614

Voluminosos 1.394 1.063 889

Deixalleries 774 425 725

TOTAL Rec. Selectives 7.615 6.778 8.177

RESTA 44.891 50.849 50.818

Total  RMM 52.506 57.627 58.995

Població 63.132 65.061 70.514

Rati Generació 2,28 2,43 2,29

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2005ANY  2003 ANY  2004

 
 

9.2. Previsió de generació de residus (2006-2012). 
 
Per la previsió de generació de Sant Cugat del Vallès es prenen les següents hipòtesis 
de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 25%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Sant Cugat del Vallès al període 2006-2012. 
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Taula 59. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Sant Cugat del Vallès (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 63.132 2,28 52.506

2004 65.061 2,43 57.627

2005 70.514 2,29 58.995

2006 73.047 2,29 61.115

2007 75.505 2,29 63.171

2008 77.883 2,29 65.161

2009 80.180 2,29 67.082

2010 82.341 2,29 68.891

2011 84.380 2,29 70.596

2012 86.325 2,29 72.223  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

9.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012. 
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 60. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Sant Cugat del Vallès (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 13,6% 14,5% 12,3% 15,2% 18,8% 23,3% 28,9% 35,8% 44,4% 55,0%

Paper/Cartró 17,2% 11,4% 14,7% 18,5% 23,4% 29,5% 37,3% 47,1% 59,4% 75,0%

Vidre 26,8% 23,3% 56,3% 58,7% 61,1% 63,7% 66,3% 69,1% 72,0% 75,0%

Envasos 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%  
 

Taula 61. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Sant Cugat del Vallès (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 2,8% 2,9% 1,9% 2,1% 2,4% 2,7% 3,1% 3,5% 4,0% 4,5%

Voluminosos 2,7% 1,8% 1,5% 1,8% 2,1% 2,5% 3,0% 3,5% 4,2% 5,0%

Deixalleries i Altres 1,5% 0,7% 1,2% 1,5% 1,9% 2,4% 3,0% 3,8% 4,8% 6,0%  
 
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Sant Cugat del 
Vallès, la taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per 
fracció recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus 
prevista, l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 62. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                            

a Sant Cugat del Vallès (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RMM 52.506 57.627 58.995 61.115 63.171 65.161 67.082 68.891 70.596 72.223

Total Matèria orgànica 2.582 3.028 2.684 3.466 4.465 5.736 7.351 9.393 11.973 15.231
Fracció orgànica (FORM) 1.138 1.374 1.578 2.168 2.944 3.958 5.277 6.980 9.170 11.981

Esporga 1.444 1.654 1.106 1.298 1.521 1.778 2.074 2.414 2.803 3.250

Paper/Cartró 2.069 1.500 1.986 2.597 3.388 4.411 5.732 7.430 9.611 12.410

Vidre 796 759 1.883 2.031 2.187 2.350 2.521 2.696 2.878 3.068

Envasos 0 4 10 12 14 15 17 20 22 25

Voluminosos 1.394 1.063 889 1.093 1.341 1.642 2.006 2.445 2.974 3.611

Deixalleries 774 425 725 942 1.221 1.580 2.040 2.628 3.377 4.333

Total selectives 7.615 6.778 8.177 10.142 12.617 15.735 19 .667 24.613 30.836 38.679

RESTA 44.891 50.849 50.818 50.973 50.555 49.426 47.415 44.278 39.760 33.545  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 63. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Sant Cugat del Vallès per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL RMM

(kg/hab i any) 831,7 885,7 836,6 836,6 836,6 836,6 836,6 836,6 836,6 836,6
(kg/hab i dia) 2,28 2,43 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

Total Matèria orgànica (1) 112,1 127,5 104,3 130,0 162,0 201,8 251,2 312,5 388,8 483,4
Fracció orgànica (FORM) (1) 49,4 57,9 61,3 81,3 106,8 139,2 180,3 232,2 297,7 380,3

Esporga (1) 62,7 69,7 43,0 48,7 55,2 62,5 70,9 80,3 91,0 103,2

Paper/Cartró (kg/hab i any) 32,8 23,0 28,2 35,6 44,9 56,6 71,5 90,2 113,9 143,8
Vidre (kg/hab i any) 12,6 11,7 26,7 27,8 29,0 30,2 31,4 32,7 34,1 35,5
Envasos (kg/hab i any) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Voluminosos (kg/hab i any) 22,1 16,3 12,6 15,0 17,8 21,1 25,0 29,7 35,2 41,8
Deixalleries (kg/hab i any) 12,3 6,5 10,3 12,9 16,2 20,3 25,4 31,9 40,0 50,2
RESTA

(kg/hab i any) 711,1 781,6 720,7 697,8 669,6 634,6 591,4 537,7 471,2 388,6
(kg/hab i dia) 1,95 2,14 1,97 1,91 1,83 1,74 1,62 1,47 1,29 1,06

(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 41. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 
orgànica (FORM + Esporga) a Sant Cugat del Vallès (2006-2012) 

Gràfic 42. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 
a Sant Cugat del Vallès (2006-2012) 
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Gràfic 43. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre           
a Sant Cugat del Vallès (2006-2012) 

Gràfic 44. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Sant Cugat del Vallès (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 45. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Sant Cugat del Vallès (2006-2012) 
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10. SANT LLORENÇ SAVALL. 
 

10.1. Situació actual. 
 

10.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005) . 
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 64. Dades de població i generació de residus municipals                                          
a Sant Llorenç Savall (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 2.027 949 1,28
1999 2.027 0,00% 940 -0,94% 1,27 -0,94%
2000 1.983 -2,17% 1.767 87,91% 2,44 92,08%
2001 2.053 3,53% 1.101 -37,67% 1,47 -39,80%
2002 2.123 3,41% 1.308 18,75% 1,69 14,83%
2003 2.166 2,03% 948 -27,51% 1,20 -28,95%
2004 2.210 2,03% 1.263 33,20% 1,57 30,55%
2005 2.229 0,86% 1.168 -7,56% 1,44 -8,34%

Promig 1,37% Promig 3,00% Promig 1,61%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

10.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-20 05). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Sant Llorenç 
Savall queda reflectida a la taula següent: 
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Taula 65. Situació actual de les recollides selectives a Sant Llorenç Savall (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 0 0,0% 21 4,8% 39 8,8%

Fracció orgànica (FORM) 0 0 28

Esporga 0 21 11

Paper/Cartró 0 0,0% 93 32,2% 69 26,0%

Vidre 0 0,0% 44 60,8% 50 74,9%

Envasos 12 8,3% 15 8,1% 18 10,3%

Altres (2) 0 116 108

Voluminosos 0 40 23

Deixalleries 0 76 86

TOTAL Rec. Selectives 12 288 284

RESTA 936 975 883

Total  RMM 948 1.263 1.168

Població 2.166 2.210 2.229

Rati Generació 1,20 1,57 1,44

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

10.2. Previsió de generació de residus (2006-2012).  
 
Per la previsió de generació de Sant Llorenç Savall es prenen les següents hipòtesis de 
partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas s’ajusta a l’Escenari Mitjà-Baix. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Sant Llorenç Savall al període 2006-2012. 
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Taula 66. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Sant Llorenç Savall (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 2.166 1,20 948

2004 2.210 1,57 1.263

2005 2.229 1,44 1.168

2006 2.272 1,44 1.190

2007 2.312 1,44 1.211

2008 2.348 1,44 1.230

2009 2.381 1,44 1.247

2010 2.411 1,44 1.263

2011 2.440 1,44 1.278

2012 2.468 1,44 1.293  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

10.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012.  
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 67. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Sant Llorenç Savall (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 0,0% 4,8% 8,8% 11,5% 14,9% 19,3% 25,1% 32,6% 42,4% 55,0%

Paper/Cartró 0,0% 32,2% 26,0% 30,2% 35,2% 40,9% 47,6% 55,4% 64,5% 75,0%

Vidre 0,0% 60,8% 74,9% 74,9% 74,9% 74,9% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Envasos 8,3% 8,1% 10,3% 11,6% 13,2% 15,0% 17,1% 19,4% 22,0% 25,0%  
 

Taula 68. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Sant Llorenç Savall (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,0% 1,6% 0,9% 1,2% 1,5% 1,8% 2,3% 2,9% 3,6% 4,5%

Voluminosos 0,0% 3,2% 1,9% 2,2% 2,5% 2,9% 3,3% 3,8% 4,4% 5,0%

Deixalleries i Altres 0,0% 6,0% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%  
Nota: La fracció Deixalleries ja superava al 2004 les previsions percentuals de valorització del PGIRM, per 
lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Sant Llorenç 
Savall, la taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per 
fracció recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus 
prevista, l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 69. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA a Sant 

Llorenç Savall (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 948 1.263 1.168 1.190 1.211 1.230 1.247 1.263 1.278 1.293

Total Matèria orgànica 0 21 39 52 69 91 120 158 207 273

FORM 0 0 28 38 51 68 91 121 161 214

Esporga 0 21 11 14 18 22 28 36 46 58

Paper/Cartró 0 93 69 82 98 115 136 160 189 222

Vidre 0 44 50 50 51 52 53 54 54 55

Envasos 12 15 18 20 24 27 31 36 42 48

Voluminosos 0 40 23 26 31 36 41 48 56 65

Deixalleries i Altres 0 76 86 87 89 90 92 93 94 95

Total selectives 12 288 284 319 361 412 473 549 642 757

RESTA 936 975 883 871 850 818 774 714 637 536  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 70. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                        
a Sant Llorenç Savall per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 437,7 571,5 523,8 523,8 523,8 523,8 523,8 52 3,8 523,8 523,8

(kg/hab i dia) 1,20 1,57 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1 ,44

Total Matèria orgànica (1) 0,0 25,5 48,1 62,5 81,3 105,8 137,6 178,9 232,7 302,6

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 0,0 34,8 45,9 60,5 79,6 104,8 137,9 181,2 238,1

Esporga (1) 0,0 25,5 13,3 16,6 20,9 26,1 32,8 41,1 51,5 64,6

Paper/Cartró (kg/hab i any) 0,0 42,2 31,2 36,3 42,2 49,1 57,1 66,5 77,4 90,0

Vidre (kg/hab i any) 0,0 19,7 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Envasos (kg/hab i any) 5,4 6,8 7,9 9,0 10,2 11,6 13,2 15,0 17,0 19,3

Voluminosos (kg/hab i any) 0,0 18,1 10,1 11,6 13,3 15,2 17,4 20,0 22,9 26,2

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 0,2 34,2 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5

RESTA

(kg/hab i any) 432,2 441,1 396,3 383,4 367,7 348,5 325,1 29 6,3 260,8 217,0

(kg/hab i dia) 1,18 1,21 1,09 1,05 1,01 0,95 0,89 0,81 0,71 0 ,59
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 46. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 
orgànica (FORM + Esporga) a Sant Llorenç Savall (2006-2012) 

Gràfic 47. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 
a Sant Llorenç Savall (2006-2012) 
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Gràfic 48. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre        a 
Sant Llorenç Savall (2006-2012) 

Gràfic 49. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Sant Llorenç Savall (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 50. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Sant Llorenç Savall (2006-2012) 

Evolució RM, RESTA i Rec. Selectives (Sant Llorenç Savall)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Any

to
ne

s

RMM 

RESTA 

Rec.
Selectives 

 
 
 
 
 
 



 
 

 pág. 72 / 114 

 

11. SANT QUIRZE DEL VALLÈS. 
 

11.1. Situació actual. 
 

11.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005) . 
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 71. Dades de població i generació de residus municipals                                          
a Sant Quirze del Vallès (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 11.287 5.556 1,35
1999 11.994 6,26% 5.654 1,75% 1,29 -4,24%
2000 12.706 5,94% 6.513 15,21% 1,40 8,75%
2001 13.259 4,35% 6.934 6,45% 1,43 2,01%
2002 13.916 4,96% 8.440 21,72% 1,66 15,98%
2003 14.720 5,78% 7.060 -16,35% 1,31 -20,92%
2004 15.729 6,85% 8.316 17,80% 1,45 10,24%
2005 16.581 5,42% 8.771 5,47% 1,45 0,05%

Promig 5,65% Promig 6,74% Promig 1,03%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Nota:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

11.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-20 05). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Sant Quirze del 
Vallès queda reflectida a la taula següent: 
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Taula 72. Situació actual de les recollides selectives a Sant Quirze del Vallès  

(2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 181 7,6% 358 12,7% 196 6,6%

Fracció orgànica (FORM) 0 0 0

Esporga 181 358 196

Paper/Cartró 236 14,6% 334 17,5% 380 18,9%

Vidre 215 53,8% 232 49,3% 245 49,2%

Envasos 78 7,5% 122 9,9% 107 8,3%

Altres (2) 427 817 1.248

Voluminosos 211 5 0

Deixalleries 217 812 1.248

TOTAL Rec. Selectives 1.138 1.863 2.176

RESTA 5.921 6.454 6.595

Total  RMM 7.060 8.316 8.771

Població 14.720 15.729 16.581

Rati Generació 1,31 1,45 1,45

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

11.2. Previsió de generació de residus (2006-2012).  
 
Per la previsió de generació de Sant Quirze del Vallès es prenen les següents hipòtesis 
de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 50%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Sant Quirze del Vallès al període 2006-2012. 



 
 

 pág. 74 / 114 

 
Taula 73. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Sant Quirze del Vallès (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 14.720 1,31 7.060

2004 15.729 1,45 8.316

2005 16.581 1,45 8.771

2006 17.296 1,45 9.149

2007 17.994 1,45 9.519

2008 18.674 1,45 9.878

2009 19.335 1,45 10.228

2010 19.961 1,45 10.559

2011 20.553 1,45 10.872

2012 21.122 1,45 11.173  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

11.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012.  
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 74. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Sant Quirze del Vallès (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 7,6% 12,7% 6,6% 9,0% 12,1% 16,4% 22,2% 30,0% 40,6% 55,0%

Paper/Cartró 14,6% 17,5% 18,9% 23,0% 28,1% 34,2% 41,6% 50,6% 61,6% 75,0%

Vidre 53,8% 49,3% 49,2% 52,3% 55,5% 59,0% 62,6% 66,5% 70,6% 75,0%

Envasos 7,5% 9,9% 8,3% 9,7% 11,4% 13,3% 15,6% 18,2% 21,4% 25,0%  
 

Taula 75. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Sant Quirze del Vallès (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 2,6% 4,3% 2,2% 2,5% 2,7% 3,0% 3,3% 3,7% 4,1% 4,5%

Voluminosos 3,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 1,1% 2,4% 5,0%

Deixalleries i Altres 3,1% 9,8% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2%  
Nota: La fracció Deixalleries ja superava al 2004 les previsions percentuals de valorització del PGIRM, per 
lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Sant Quirze del 
Vallès, la taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per 
fracció recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus 
prevista, l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 76. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA a Sant Quirze 

del Vallès (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 7.060 8.316 8.771 9.149 9.519 9.878 10.228 10.559 10.872 11.173

Total Matèria orgànica 181 358 196 286 413 592 843 1.193 1.680 2.356
FORM 0 0 0 60 153 294 502 804 1.237 1.854

Esporga 181 358 196 226 260 298 341 389 443 503

Paper/Cartró 236 334 380 483 612 773 974 1.224 1.535 1.920

Vidre 215 232 245 271 299 330 363 398 435 475

Envasos 78 122 107 131 160 194 235 284 343 412

Voluminosos 211 5 0 5 11 24 53 117 256 559

Deixalleries i Altres 217 812 1.248 1.301 1.354 1.405 1.455 1.502 1.546 1.589

Total selectives 1.138 1.863 2.176 2.478 2.849 3.318 3.923 4.718 5.795 7.311

RESTA 5.921 6.454 6.595 6.672 6.670 6.560 6.305 5.840 5.078 3.862  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 77. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                            
a Sant Quirze del Vallès per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 479,6 528,7 529,0 529,0 529,0 529,0 529,0 52 9,0 529,0 529,0

(kg/hab i dia) 1,31 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1 ,45

Total Matèria orgànica (1) 33,8 62,4 32,4 45,3 62,9 86,9 119,5 163,8 223,9 305,6

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 0,0 0,0 9,5 23,3 43,1 71,1 110,3 164,9 240,4

Esporga (1) 33,8 62,4 32,4 35,8 39,6 43,8 48,3 53,4 59,0 65,2

Paper/Cartró (kg/hab i any) 16,1 21,2 22,9 27,9 34,0 41,4 50,4 61,3 74,7 90,9

Vidre (kg/hab i any) 14,6 14,8 14,7 15,7 16,6 17,7 18,8 19,9 21,2 22,5

Envasos (kg/hab i any) 5,3 7,7 6,5 7,6 8,9 10,4 12,2 14,2 16,7 19,5

Voluminosos (kg/hab i any) 14,3 0,3 0,0 0,3 0,6 1,3 2,8 5,9 12,5 26,4

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 14,7 51,6 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2

RESTA

(kg/hab i any) 402,3 410,3 397,7 385,7 370,7 351,3 326,1 29 2,6 247,0 182,9

(kg/hab i dia) 1,10 1,12 1,09 1,06 1,02 0,96 0,89 0,80 0,68 0 ,50
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 51. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Sant Quirze del Vallès (2006-2012) 
Gràfic 52. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Sant Quirze del Vallès (2006-2012) 
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Gràfic 53. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre           
a Sant Quirze del Vallès (2006-2012) 

Gràfic 54. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Sant Quirze del Vallès (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 55. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Sant Quirze del Vallès (2006-2012) 
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12. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. 
 

12.1. Situació actual. 
 

12.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005) . 
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 78. Dades de població i generació de residus municipals   
a Santa Perpètua de Mogoda (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 18.233 5.081 0,76
1999 18.670 2,40% 8.669 70,62% 1,27 66,63%
2000 19.084 2,22% 9.212 6,27% 1,32 3,96%
2001 19.235 0,79% 10.704 16,20% 1,52 15,29%
2002 19.486 1,30% 10.626 -0,73% 1,49 -2,01%
2003 20.652 5,98% 10.792 1,57% 1,43 -4,17%
2004 20.844 0,93% 11.567 7,18% 1,52 6,19%
2005 21.409 2,71% 11.405 -1,40% 1,46 -4,00%

Promig 2,32% Promig 4,68% Promig 2,32%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Notes:  

1. Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 
2005 

2. Per determinar els promigs de generació total i per càpita de residus, s’ha 
descartat el valor de 1998 per ser molt inferior a la resta, per una població 
equivalent. Podria tractar-se doncs d’un error en la contabilitat 

 

12.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-20 05). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Santa Perpètua de 
Mogoda queda reflectida a la taula següent: 
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Taula 79. Situació actual de les recollides selectives                                                             

a Santa Perpètua de Mogoda (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 348 8,3% 662 14,7% 1.020 22,9%

Fracció orgànica (FORM) 305 582 917

Esporga 43 80 103

Paper/Cartró 365 14,8% 565 21,3% 523 20,0%

Vidre 248 40,6% 314 47,9% 265 41,0%

Envasos 192 12,1% 214 12,5% 220 13,1%

Altres (2) 1.293 1.681 1.373

Voluminosos 438 587 518

Deixalleries 855 1.094 855

TOTAL Rec. Selectives 2.447 3.436 3.401

RESTA 8.345 8.131 8.005

Total  RMM 10.792 11.567 11.405

Població 20.652 20.844 21.409

Rati Generació 1,43 1,52 1,46

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

12.2. Previsió de generació de residus (2006-2012).  
 
Per la previsió de generació de Santa Perpètua de Mogoda es prenen les següents 
hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 25%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Santa Perpètua de Mogoda al període 2006-2012. 
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Taula 80. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                       

a Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 20.652 1,43 10.792

2004 20.844 1,52 11.567

2005 21.409 1,46 11.405

2006 22.024 1,46 11.733

2007 22.617 1,46 12.049

2008 23.187 1,46 12.352

2009 23.734 1,46 12.644

2010 24.246 1,46 12.917

2011 24.726 1,46 13.172

2012 25.182 1,46 13.415  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

12.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012.  
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 81. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 8,3% 14,7% 22,9% 25,9% 29,4% 33,3% 37,8% 42,8% 48,5% 55,0%

Paper/Cartró 14,8% 21,3% 20,0% 24,2% 29,2% 35,3% 42,6% 51,4% 62,1% 75,0%

Vidre 40,6% 47,9% 41,0% 44,7% 48,8% 53,1% 57,9% 63,1% 68,8% 75,0%

Envasos 12,1% 12,5% 13,1% 14,4% 15,7% 17,3% 18,9% 20,8% 22,8% 25,0%  
 

Taula 82. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,4% 0,7% 0,9% 1,1% 1,4% 1,8% 2,3% 2,8% 3,6% 4,5%

Voluminosos 4,1% 5,1% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 5,0%

Deixalleries i Altres 7,9% 9,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%  
Nota: Les fraccions Voluminosos i Deixalleries ja superàven al 2004 les previsions percentuals de 
valorització del PGIRM, per lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Santa Perpètua 
de Mogoda, la taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per 
fracció recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus 
prevista, l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 83. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                           

a Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 10.792 11.567 11.405 11.733 12.049 12.352 12.644 12.917 13.172 13.415

Total Matèria orgànica 348 662 1.020 1.187 1.378 1.598 1.849 2.135 2.460 2.829
FORM 305 582 917 1.053 1.206 1.376 1.563 1.767 1.988 2.225

Esporga 43 80 103 133 172 222 286 367 471 604

Paper/Cartró 365 565 523 650 806 998 1.234 1.522 1.874 2.305

Vidre 248 314 265 297 333 372 415 462 513 570

Envasos 192 214 220 248 280 315 353 396 443 495

Voluminosos 438 587 518 540 562 585 607 628 650 671

Deixalleries i Altres 855 1.094 855 879 903 926 948 968 987 1.005

Total selectives 2.447 3.436 3.401 3.802 4.262 4.793 5.405 6.111 6.927 7.875

RESTA 8.345 8.131 8.005 7.931 7.787 7.560 7.239 6.806 6.245 5.540  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 84. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                               
a Santa Perpètua de Mogoda per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 522,6 554,9 532,7 532,7 532,7 532,7 532,7 53 2,7 532,7 532,7

(kg/hab i dia) 1,43 1,52 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1 ,46

Total Matèria orgànica (1) 46,2 87,1 130,5 147,6 167,0 188,8 213,4 241,2 272,5 307,8

Fracció orgànica (FORM) (1) 40,5 76,5 117,3 131,0 146,1 162,6 180,4 199,7 220,3 242,1

Esporga (1) 5,7 10,6 13,2 16,6 20,9 26,2 33,0 41,5 52,2 65,7

Paper/Cartró (kg/hab i any) 17,7 27,1 24,4 29,5 35,6 43,0 52,0 62,8 75,8 91,5

Vidre (kg/hab i any) 12,0 15,0 12,4 13,5 14,7 16,0 17,5 19,0 20,8 22,6

Envasos (kg/hab i any) 9,3 10,3 10,3 11,3 12,4 13,6 14,9 16,3 17,9 19,7

Voluminosos (kg/hab i any) 21,2 28,2 24,2 24,5 24,9 25,2 25,6 25,9 26,3 26,6

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 41,4 52,5 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9

RESTA

(kg/hab i any) 404,1 390,1 373,9 360,1 344,3 326,0 305,0 28 0,7 252,6 220,0

(kg/hab i dia) 1,11 1,07 1,02 0,99 0,94 0,89 0,84 0,77 0,69 0 ,60
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 56. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria orgànica 

(FORM + Esporga) a Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012) 
Gràfic 57. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012) 
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Gràfic 58. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre        a 
Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012) 

Gràfic 59. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012) 
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DOCUMENT DE TREBALL 
PRELIMINAR 

Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 60. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Santa Perpètua de Mogoda (2006-2012) 
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13. SENTMENAT. 
 

13.1. Situació actual. 
 

13.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005) . 
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 85. Dades de població i generació de residus municipals  a Sentmenat 
 (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 5.363 2.383 1,22
1999 5.469 1,98% 2.229 -6,46% 1,12 -8,27%
2000 5.675 3,77% 3.459 55,14% 1,67 49,51%
2001 5.820 2,56% 4.210 21,71% 1,98 18,68%
2002 6.037 3,73% 3.034 -27,94% 1,38 -30,53%
2003 6.402 6,05% 3.252 7,19% 1,39 1,07%
2004 6.628 3,53% 3.735 14,87% 1,54 10,96%
2005 6.988 5,43% 3.804 1,83% 1,49 -3,41%

Promig 3,85% Promig 6,91% Promig 2,94%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Notes:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

13.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-20 05). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Sentmenat queda 
reflectida a la taula següent: 
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DOCUMENT DE TREBALL 
PRELIMINAR 

 
Taula 86. Situació actual de les recollides selectives a Sentmenat (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 9 0,8% 160 12,7% 472 32,1%

Fracció orgànica (FORM) 0 0 393

Esporga 9 160 79

Paper/Cartró 124 16,7% 172 20,0% 198 22,7%

Vidre 92 50,0% 111 52,7% 137 63,8%

Envasos 5 1,0% 27 4,9% 36 6,4%

Altres (2) 269 421 414

Voluminosos 55 45 47

Deixalleries 214 375 367

TOTAL Rec. Selectives 499 891 1.257

RESTA 2.753 2.844 2.547

Total  RMM 3.252 3.735 3.804

Població 6.402 6.628 6.988

Rati Generació 1,39 1,54 1,49

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2005ANY  2004   ANY  2003    

 
 

13.2. Previsió de generació de residus (2006-2012).  
 
Per la previsió de generació de Sentmenat es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 25%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Sentmenat al període 2006-2012. 
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DOCUMENT DE TREBALL 
PRELIMINAR 

 
Taula 87. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                     

a Sentmenat (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 6.402 1,39 3.252

2004 6.628 1,54 3.735

2005 6.988 1,49 3.804

2006 7.239 1,49 3.940

2007 7.483 1,49 4.073

2008 7.718 1,49 4.201

2009 7.946 1,49 4.325

2010 8.160 1,49 4.442

2011 8.362 1,49 4.552

2012 8.555 1,49 4.657  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

13.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012.  
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 88. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Sentmenat (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 0,8% 12,7% 32,1% 34,7% 37,4% 40,4% 43,7% 47,2% 50,9% 55,0%

Paper/Cartró 16,7% 20,0% 22,7% 26,9% 32,0% 37,9% 45,0% 53,3% 63,2% 75,0%

Vidre 50,0% 52,7% 63,8% 65,3% 66,8% 68,4% 70,0% 71,6% 73,3% 75,0%

Envasos 1,0% 4,9% 6,4% 7,7% 9,4% 11,4% 13,9% 16,9% 20,6% 25,0%  
 

Taula 89. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Sentmenat (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,3% 4,3% 2,1% 2,3% 2,6% 2,9% 3,2% 3,6% 4,0% 4,5%

Voluminosos 1,7% 1,2% 1,2% 1,5% 1,8% 2,3% 2,7% 3,4% 4,1% 5,0%

Deixalleries i Altres 6,6% 10,1% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%  
Nota: Les fraccions Voluminosos i Deixalleries ja superàven al 2004 les previsions percentuals de 
valorització del PGIRM, per lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
 
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Sentmenat, la 
taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció 
recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, 
l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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DOCUMENT DE TREBALL 
PRELIMINAR 

 
Taula 90. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       

a Sentmenat (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 3.252 3.735 3.804 3.940 4.073 4.201 4.325 4.442 4.552 4.657

Total Matèria orgànica 9 160 472 527 588 654 727 805 890 982

FORM 0 0 393 436 483 533 587 645 707 773

Esporga 9 160 79 91 105 121 139 160 183 210

Paper/Cartró 124 172 198 243 298 365 445 543 659 800

Vidre 92 111 137 146 154 163 171 180 189 198

Envasos 5 27 36 45 57 71 89 111 138 172

Voluminosos 55 45 47 60 75 95 119 149 186 233

Deixalleries i Altres 214 375 367 380 393 405 417 428 439 449

Total selectives 499 891 1.257 1.401 1.565 1.752 1.968 2.21 6 2.502 2.834

RESTA 2.753 2.844 2.547 2.540 2.508 2.449 2.357 2.226 2.050 1.823  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 91. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                         
a Sentmenat per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL RM

(kg/hab i any) 507,9 563,6 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3
(kg/hab i dia) 1,39 1,54 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49

Total Matèria orgànica (1) 3,6 66,3 185,0 199,6 215,3 232,3 250,6 270,3 291,6 314,5

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 0,0 154,1 165,1 176,8 189,3 202,5 216,6 231,5 247,4

Esporga (1) 3,6 66,3 30,8 34,4 38,5 43,0 48,1 53,7 60,0 67,1

Paper/Cartró (kg/hab i any) 19,4 25,9 28,3 33,6 39,9 47,3 56,1 66,5 78,9 93,5

Vidre (kg/hab i any) 14,4 16,8 19,7 20,1 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 23,1

Envasos (kg/hab i any) 0,8 4,1 5,1 6,2 7,6 9,2 11,2 13,6 16,5 20,1

Voluminosos (kg/hab i any) 8,6 6,8 6,7 8,2 10,0 12,3 15,0 18,3 22,3 27,2

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 33,4 56,6 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

RESTA

(kg/hab i any) 430,0 429,1 364,5 350,9 335,2 317,3 296,6 27 2,8 245,2 213,1

(kg/hab i dia) 1,18 1,18 1,00 0,96 0,92 0,87 0,81 0,75 0,67 0 ,58
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 61. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Sentmenat (2006-2012) 
Gràfic 62. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Sentmenat (2006-2012) 
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Gràfic 63. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre          

a Sentmenat (2006-2012) 
Gràfic 64. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 

lleugers a Sentmenat (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 65. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Sentmenat (2006-2012) 
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14. TERRASSA. 
 

14.1. Situació actual. 
 

14.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005) . 
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 
Taula 92. Dades de població i generació de residus municipals  a Terrassa (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 165.654 68.329 1,13
1999 168.695 1,84% 66.349 -2,90% 1,08 -4,65%
2000 171.794 1,84% 79.291 19,51% 1,26 17,35%
2001 174.756 1,72% 79.200 -0,12% 1,24 -1,81%
2002 179.300 2,60% 83.529 5,47% 1,28 2,79%
2003 184.829 3,08% 85.779 2,69% 1,27 -0,38%
2004 189.212 2,37% 83.561 -2,59% 1,21 -4,84%
2005 194.947 3,03% 85.559 2,39% 1,20 -0,62%

Promig 2,35% Promig 3,26% Promig 0,89%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Notes:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

14.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-20 05). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Sentmenat queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 93. Situació actual de les recollides selectives a Terrassa (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 641 2,1% 2.394 7,3% 6.093 18,0%

Fracció orgànica (FORM) 267 2.283 5.980

Esporga 374 111 112

Paper/Cartró 3.956 20,1% 5.196 27,1% 7.099 36,2%

Vidre 1.839 37,9% 1.964 41,5% 2.135 44,1%

Envasos 1.626 12,8% 2.012 16,3% 2.809 22,2%

Altres (2) 8.015 5.234 5.433

Voluminosos 4.338 3.657 4.397

Deixalleries 3.677 1.577 1.036

TOTAL Rec. Selectives 16.077 16.801 23.568

RESTA 69.702 66.761 61.991

Total  RMM 85.779 83.561 85.559

Població 184.829 189.212 194.947

Rati Generació 1,27 1,21 1,20

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

14.2. Previsió de generació de residus (2006-2012).  
 
Per la previsió de generació de Terrassa es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas s’ajusta a l’Escenari Alt. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Terrassa al període 2006-2012. 



 

 pág. 92 / 114 

 
Taula 94. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                   

a Terrassa (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 184.829 1,27 85.779

2004 189.212 1,21 83.561

2005 194.947 1,20 85.559

2006 200.550 1,20 88.018

2007 205.949 1,20 90.387

2008 211.137 1,20 92.664

2009 216.118 1,20 94.850

2010 220.779 1,20 96.896

2011 225.151 1,20 98.815

2012 229.304 1,20 100.637  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

14.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012.  
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 95. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Terrassa (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 2,1% 7,3% 18,0% 21,1% 24,7% 29,0% 34,0% 39,9% 46,9% 55,0%

Paper/Cartró 20,1% 27,1% 36,2% 40,2% 44,6% 49,5% 54,9% 60,9% 67,6% 75,0%

Vidre 37,9% 41,5% 44,1% 47,5% 51,3% 55,3% 59,7% 64,4% 69,5% 75,0%

Envasos 12,8% 16,3% 22,2% 22,6% 23,0% 23,4% 23,8% 24,2% 24,6% 25,0%  
 

Taula 96. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Terrassa (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,0% 1,6% 2,7% 4,5%

Voluminosos 5,1% 4,4% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

Deixalleries i Altres 4,3% 1,9% 1,2% 1,5% 1,9% 2,4% 3,0% 3,8% 4,8% 6,0%  
  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Terrassa, la 
taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció 
recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, 
l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 97. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                        

a Terrassa (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 85.779 83.561 85.559 88.018 90.387 92.664 94.850 96.896 98.815 100.637

Total Matèria orgànica 641 2.394 6.093 7.345 8.834 10.599 12.682 15.120 17.955 21.224

FORM 267 2.283 5.980 7.154 8.508 10.045 11.743 13.531 15.271 16.696

Esporga 374 111 112 192 326 553 939 1.589 2.684 4.528

Paper/Cartró 3.956 5.196 7.099 8.103 9.233 10.503 11.930 13.523 15.302 17.292

Vidre 1.839 1.964 2.135 2.370 2.626 2.904 3.207 3.535 3.890 4.274

Envasos 1.626 2.012 2.809 2.938 3.068 3.198 3.328 3.457 3.585 3.713

Voluminosos 4.338 3.657 4.397 4.523 4.645 4.762 4.875 4.980 5.078 5.172

Deixalleries i Altres 3.677 1.577 1.036 1.339 1.728 2.227 2.866 3.680 4.717 6.038

Total selectives 16.077 16.801 23.568 26.618 30.134 34.19 4 38.887 44.295 50.527 57.713

RESTA 69.702 66.761 61.991 61.400 60.253 58.471 55.963 52.602 48.288 42.924  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 98. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                     
a Terrassa per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 464,1 441,6 438,9 438,9 438,9 438,9 438,9 43 8,9 438,9 438,9

(kg/hab i dia) 1,27 1,21 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1 ,20

Total Matèria orgànica (1) 9,5 34,7 85,6 100,3 117,5 137,5 160,8 187,6 218,5 253,6

Fracció orgànica (FORM) (1) 4,0 33,1 84,0 97,7 113,2 130,3 148,9 167,9 185,8 199,5

Esporga (1) 5,5 1,6 1,6 2,6 4,3 7,2 11,9 19,7 32,7 54,1

Paper/Cartró (kg/hab i any) 21,4 27,5 36,4 40,4 44,8 49,7 55,2 61,2 68,0 75,4

Vidre (kg/hab i any) 9,9 10,4 11,0 11,8 12,7 13,8 14,8 16,0 17,3 18,6

Envasos (kg/hab i any) 8,8 10,6 14,4 14,6 14,9 15,1 15,4 15,7 15,9 16,2

Voluminosos (kg/hab i any) 23,5 19,3 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 19,9 8,3 5,3 6,7 8,4 10,5 13,3 16,7 20,9 26,3

RESTA

(kg/hab i any) 377,1 352,8 318,0 306,2 292,6 276,9 258,9 23 8,3 214,5 187,2

(kg/hab i dia) 1,03 0,97 0,87 0,84 0,80 0,76 0,71 0,65 0,59 0 ,51
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 66. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Terrassa (2006-2012) 
Gràfic 67. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Terrassa (2006-2012) 
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Gràfic 68. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre           
a Terrassa (2006-2012) 

Gràfic 69. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Terrassa (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 70. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Terrassa (2006-2012) 
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15. ULLASTRELL. 
 

15.1. Situació actual. 
 

15.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005) . 
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 
Taula 99. Dades de població i generació de residus municipals  a Ullastrell (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 1.021 601 1,61
1999 1.079 5,68% 534 -11,17% 1,36 -15,94%
2000 1.114 3,24% 710 32,93% 1,75 28,75%
2001 1.159 4,04% 977 37,68% 2,31 32,34%
2002 1.230 6,13% 900 -7,96% 2,00 -13,27%
2003 1.340 8,94% 991 10,20% 2,03 1,15%
2004 1.405 4,85% 1.104 11,41% 2,15 6,26%
2005 1.450 3,20% 1.002 -9,26% 1,89 -12,08%

Promig 5,14% Promig 7,57% Promig 2,32%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Notes:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

15.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-20 05). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Ullastrell queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 100. Situació actual de les recollides selectives a Ullastrell (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 0 0,0% 156 35,5% 150 37,5%

Fracció orgànica (FORM) 0 155 150

Esporga 0 1 0

Paper/Cartró 38 16,6% 45 17,6% 47 20,5%

Vidre 25 44,9% 37 59,2% 37 64,8%

Envasos 9 6,3% 23 13,9% 29 19,7%

Altres (2) 0 17 0

Voluminosos 0 5 0

Deixalleries 0 12 0

TOTAL Rec. Selectives 72 277 263

RESTA 919 827 739

Total  RMM 991 1.104 1.002

Població 1.340 1.405 1.450

Rati Generació 2,03 2,15 1,89

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2005ANY  2004   ANY  2003    

 
 

15.2. Previsió de generació de residus (2006-2012).  
 
Per la previsió de generació d’Ullastrell es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 50%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Ullastrell al període 2006-2012. 
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Taula 101. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                   

a Ullastrell (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 1.340 2,03 991

2004 1.405 2,15 1.104

2005 1.450 1,89 1.002

2006 1.513 1,89 1.045

2007 1.574 1,89 1.088

2008 1.633 1,89 1.129

2009 1.691 1,89 1.169

2010 1.746 1,89 1.206

2011 1.797 1,89 1.242

2012 1.847 1,89 1.277  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

15.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012.  
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 102. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Ullastrell (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 0,0% 35,5% 37,5% 39,6% 41,8% 44,2% 46,7% 49,3% 52,1% 55,0%

Paper/Cartró 16,6% 17,6% 20,5% 24,7% 29,7% 35,8% 43,1% 51,8% 62,3% 75,0%

Vidre 44,9% 59,2% 64,8% 66,2% 67,6% 69,0% 70,4% 71,9% 73,4% 75,0%

Envasos 6,3% 13,9% 19,7% 20,4% 21,1% 21,8% 22,6% 23,4% 24,2% 25,0%  
 

Taula 103. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Ullastrell (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,7% 1,2% 2,4% 4,5%

Voluminosos 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,7% 1,0% 1,5% 2,3% 3,4% 5,0%

Deixalleries i Altres 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 1,1% 2,6% 6,0%  
  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Ullastrell, la taula 
següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció recollides 
selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, l’evolució de 
recollida de fracció RESTA. 
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Taula 104. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                        

a Ullastrell (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 991 1.104 1.002 1.045 1.088 1.129 1.169 1.206 1.242 1.277

Total Matèria orgànica 0 156 150 165 181 198 216 234 252 269

FORM 0 155 150 164 179 194 208 219 223 212

Esporga 0 1 0 1 2 4 8 15 29 57

Paper/Cartró 38 45 47 59 74 93 115 143 177 219

Vidre 25 37 37 39 42 44 47 49 52 54

Envasos 9 23 29 31 34 36 39 42 44 47

Voluminosos 0 5 0 5 8 12 18 28 42 64

Deixalleries i Altres 0 12 0 0 1 2 6 13 32 77

Total selectives 72 277 263 300 339 385 440 509 599 730

RESTA 919 827 739 746 749 744 728 698 643 546  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 105. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Ullastrell per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 739,8 786,1 691,1 691,1 691,1 691,1 691,1 69 1,1 691,1 691,1

(kg/hab i dia) 2,03 2,15 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1 ,89

Total Matèria orgànica (1) 0,0 303,7 282,6 298,1 314,6 331,8 349,5 367,3 384,4 399,3

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 302,5 282,6 296,3 311,2 325,3 337,1 343,7 339,5 314,1

Esporga (1) 0,0 1,2 0,0 1,8 3,4 6,5 12,4 23,6 44,8 85,2

Paper/Cartró (kg/hab i any) 28,2 31,7 32,5 39,1 47,1 56,7 68,2 82,0 98,7 118,8

Vidre (kg/hab i any) 18,8 26,4 25,4 25,9 26,4 27,0 27,6 28,2 28,7 29,4

Envasos (kg/hab i any) 6,9 16,1 20,1 20,8 21,5 22,2 23,0 23,8 24,6 25,5

Voluminosos (kg/hab i any) 0,0 3,6 0,0 3,3 4,9 7,2 10,7 15,8 23,4 34,6

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 0,0 8,7 0,1 0,3 0,6 1,4 3,3 7,6 17,8 41,5

RESTA

(kg/hab i any) 685,8 588,6 509,9 492,9 475,7 455,5 430,8 39 9,6 357,6 295,7

(kg/hab i dia) 1,88 1,61 1,40 1,35 1,30 1,25 1,18 1,09 0,98 0 ,81
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 71. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Ullastrell (2006-2012) 
Gràfic 72. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Ullastrell (2006-2012) 
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Gràfic 73. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre           

a Ullastrell (2006-2012) 
Gràfic 74. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 

lleugers a Ullastrell (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 75. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Ullastrell (2006-2012) 

Evol. RM, RESTA i Rec. Selectives (Ullastrell)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Any

to
ne

s

RMM 

RESTA 

Rec.
Selectives 

 
 
 



 

 pág. 102 / 114 

 

16. VACARISSES. 
 

16.1. Situació actual. 
 

16.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005) . 
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 106. Dades de població i generació de residus municipals a Vacarisses 
 (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 2.084 2.228 2,93
1999 2.349 12,72% 2.369 6,34% 2,76 -5,66%
2000 2.687 14,39% 3.327 40,41% 3,39 22,75%
2001 2.926 8,89% 4.091 22,98% 3,83 12,94%
2002 3.181 8,71% 4.724 15,47% 4,07 6,21%
2003 3.467 8,99% 4.915 4,04% 3,88 -4,54%
2004 3.931 13,38% 6.863 39,64% 4,78 23,16%
2005 4.592 16,82% 6.178 -9,97% 3,69 -22,93%

Promig 11,95% Promig 15,69% Promig 3,34%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Notes:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

16.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-20 05). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Vacarisses queda 
reflectida a la taula següent: 
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Taula 107. Situació actual de les recollides selectives a Vacarisses (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 39 2,3% 152 6,6% 190 8,7%

Fracció orgànica (FORM) 0 0 54

Esporga 39 152 137

Paper/Cartró 2 0,2% 55 3,5% 93 6,6%

Vidre 2 0,6% 136 34,9% 131 37,5%

Envasos 0 0,0% 44 4,3% 61 6,7%

Altres (2) 415 512 482

Voluminosos 273 297 303

Deixalleries 143 215 179

TOTAL Rec. Selectives 458 898 957

RESTA 4.456 5.965 5.221

Total  RMM 4.915 6.863 6.178

Població 3.467 3.931 4.592

Rati Generació 3,88 4,78 3,69

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2004   ANY  2003    ANY  2005

 
 

16.2. Previsió de generació de residus (2006-2012).  
 
Per la previsió de generació de Vacarisses es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 100%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Vacarisses al període 2006-2012. 
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Taula 108. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                       

a Vacarisses (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 3.467 3,88 4.915

2004 3.931 4,78 6.863

2005 4.592 3,69 6.178

2006 4.856 3,69 6.534

2007 5.117 3,69 6.885

2008 5.375 3,69 7.232

2009 5.629 3,69 7.573

2010 5.872 3,69 7.900

2011 6.104 3,69 8.213

2012 6.329 3,69 8.516  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

16.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012.  
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 109. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Vacarisses (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 2,3% 6,6% 8,7% 11,4% 14,8% 19,2% 25,0% 32,5% 42,3% 55,0%

Paper/Cartró 0,2% 3,5% 6,6% 9,3% 13,1% 18,6% 26,4% 37,4% 52,9% 75,0%

Vidre 0,6% 34,9% 37,5% 41,4% 45,7% 50,5% 55,7% 61,5% 67,9% 75,0%

Envasos 0,0% 4,3% 6,7% 8,1% 9,7% 11,8% 14,2% 17,2% 20,7% 25,0%  
 

Taula 110. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Vacarisses (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 0,8% 2,2% 2,2% 2,5% 2,7% 3,0% 3,3% 3,7% 4,1% 4,5%

Voluminosos 5,6% 4,3% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Deixalleries i Altres 2,9% 3,1% 2,9% 3,2% 3,6% 4,0% 4,4% 4,9% 5,4% 6,0%  
  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Vacarisses, la 
taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció 
recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, 
l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 111. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                     

a Vacarisses (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 4.915 6.863 6.178 6.534 6.885 7.232 7.573 7.900 8.213 8.516

Total Matèria orgànica 39 152 190 267 372 515 709 971 1.323 1.796
FORM 0 0 54 107 185 297 457 680 989 1.413

Esporga 39 152 137 160 187 217 252 290 334 383

Paper/Cartró 2 55 93 139 207 309 458 676 996 1.463

Vidre 2 136 131 153 178 207 239 275 316 362

Envasos 0 44 61 78 99 126 159 200 251 314

Voluminosos 273 297 303 322 340 358 376 393 410 426

Deixalleries i Altres 143 215 179 210 245 286 332 385 444 511

Total selectives 458 898 957 1.168 1.441 1.799 2.272 2.900 3 .740 4.872

RESTA 4.456 5.965 5.221 5.366 5.444 5.433 5.301 5.000 4.474 3.644  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 112. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                       
a Vacarisses per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 1417,5 1745,9 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1 345,5 1345,5 1345,5 1345,5

(kg/hab i dia) 3,88 4,78 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3 ,69

Total Matèria orgànica (1) 30,6 106,0 113,6 150,6 199,0 262,3 344,9 452,9 593,7 777,4

Fracció orgànica (FORM) (1) 0,0 0,0 31,9 60,2 99,0 151,6 222,5 317,4 443,8 611,5

Esporga (1) 30,6 106,0 81,7 90,4 100,0 110,7 122,4 135,5 149,9 165,9

Paper/Cartró (kg/hab i any) 0,6 13,9 20,2 28,6 40,5 57,4 81,3 115,2 163,2 231,2

Vidre (kg/hab i any) 0,5 34,5 28,6 31,6 34,9 38,5 42,5 46,9 51,8 57,1

Envasos (kg/hab i any) 0,1 11,2 13,3 16,0 19,4 23,4 28,2 34,1 41,1 49,6

Voluminosos (kg/hab i any) 78,7 75,5 66,0 66,2 66,4 66,6 66,7 66,9 67,1 67,3

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 41,1 54,6 38,9 43,2 47,9 53,2 59,0 65,5 72,7 80,7

RESTA

(kg/hab i any) 1285,4 1517,4 1137,0 1104,9 1063,8 1010,8 9 41,8 851,6 732,9 575,7

(kg/hab i dia) 3,52 4,16 3,12 3,03 2,91 2,77 2,58 2,33 2,01 1 ,58
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 76. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria 

orgànica (FORM + Esporga) a Vacarisses (2006-2012) 
Gràfic 77. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró 

a Vacarisses (2006-2012) 
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Gràfic 78. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre           
a Vacarisses (2006-2012) 

Gràfic 79. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos 
lleugers a Vacarisses (2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 

Gràfic 80. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Vacarisses (2006-2012) 

Evol. RM, RESTA i Rec. Selectives (Vacarisses)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Any

to
ne

s

RMM 

RESTA 

Rec.
Selectives 

 
 
 
 
 
 



 

 pág. 108 / 114 

 

17. VILADECAVALLS. 
 

17.1. Situació actual. 
 

17.1.1. Generació de Residus Municipals (1998-2005) . 
 
Les dades de l’evolució de la població i la generació total d’habitants en aquest període 
queden resumides a la taula següent: 
 

Taula 113. Dades de població i generació de residus municipals                                            
a Viladecavalls (1998 - 2005) 

Any Habitants Increment (%) tones Increment (%) kg/hab i  dia Increment (%)

1998 5.155 2.694 1,43
1999 5.509 6,87% 2.996 11,24% 1,49 4,09%
2000 5.755 4,47% 3.227 7,71% 1,54 3,11%
2001 6.035 4,87% 3.404 5,47% 1,55 0,57%
2002 6.304 4,46% 3.756 10,34% 1,63 5,64%
2003 6.639 5,31% 3.667 -2,38% 1,51 -7,30%
2004 6.838 3,00% 3.494 -4,71% 1,40 -7,48%
2005 6.890 0,76% 3.362 -3,78% 1,34 -4,51%

Promig 4,23% Promig 3,22% Promig -0,97%

Població Residus Municipals Rati Generació per càpita

 
 
Notes:  
Dades de població de 2005 corresponents al Padró Municipal a 1 de Gener de 2005 
 

17.1.2. Estat de les recollides selectives (2003-20 05). 
 
L’evolució de les recollides selectives als darrers 3 anys al municipi de Viladecavalls 
queda reflectida a la taula següent: 
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Taula 114. Situació actual de les recollides selectives a Viladecavalls (2003 - 2005) 

Fracció t/any % Valorització t/any % Valorització t/any %  Valorització

Total Matèria Orgànica (1) 352 24,8% 344 25,2% 556 43,5%

FORM 293 308 410

Esporga 59 36 146

Paper/Cartró 114 13,6% 152 19,0% 163 21,2%

Vidre 123 59,4% 127 64,1% 120 63,3%

Envasos 83 15,4% 91 17,7% 93 18,8%

Altres (2) 320 377 380

Voluminosos 185 317 243

Deixalleries 135 59 137

TOTAL Rec. Selectives 993 1.091 1.313

RESTA 2.674 2.403 2.049

Total  RMM 3.667 3.494 3.362

Població 6.639 6.838 6.890

Rati Generació 1,51 1,40 1,34

(1) Suma de fracció orgànica (FORM) i Esporga vegetal

(2) Voluminosos i Deixalleries on s'incorporen les Piles, Medicaments i Tèxtils

ANY  2005ANY  2004   ANY  2003    

 
 

17.2. Previsió de generació de residus (2006-2012).  
 
Per la previsió de generació de Viladecavalls es prenen les següents hipòtesis de partida: 
 

• Estimació de la població assimilant la seva tendència de creixement (1998-2005) a 
l’escenari de previsions IDESCAT per al Vallès Occidental que més s’aproximi, en 
aquest cas supera fins i tot l’Escenari Alt, amb lo que s’aplica un factor de 
creixement addicional d’un 100%. 

• Manteniment pel període 2005-2012 del rati de generació de residus per habitant 
assolit al 2005. 

 
La taula següent mostra les previsions d’evolució de població, generació total de residus i 
rati de generació per habitant per a Viladecavalls al període 2006-2012. 
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Taula 115. Previsions d’evolució de població i generació de residus                                        

a Viladecavalls (2006-2012)  

Any
Població 

(habitants)
Rati generació 

(kg/hab dia)
Generació RM 

(t/any)

2003 6.639 1,51 3.667

2004 6.838 1,40 3.494

2005 6.890 1,34 3.362

2006 7.088 1,34 3.459

2007 7.279 1,34 3.552

2008 7.462 1,34 3.641

2009 7.638 1,34 3.727

2010 7.803 1,34 3.807

2011 7.958 1,34 3.883

2012 8.104 1,34 3.954  
Nota: En fons blau s’indiquen les dades reals, en fons sense color s’indiquen les previsions 
 

17.3. Recollides selectives. Projeccions 2006-2012.  
 
Aplicant les hipòtesis de treball indicades per al conjunt del Vallès Occidental, es calculen 
les previsions d’evolució dels percentatges de valorització de cadascuna de les fraccions 
per assolir els objectius previstos.  
 
Taula 116. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions orgànica, 

paper, vidre i envasos a Viladecavalls (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Matèria orgànica 24,8% 25,2% 43,5% 45,0% 46,5% 48,1% 49,7% 51,4% 53,2% 55,0%

Paper/Cartró 13,6% 19,0% 21,2% 25,3% 30,4% 36,4% 43,6% 52,2% 62,6% 75,0%

Vidre 59,4% 64,1% 63,3% 64,8% 66,4% 68,0% 69,7% 71,4% 73,2% 75,0%

Envasos 15,4% 17,7% 18,8% 19,6% 20,4% 21,3% 22,1% 23,0% 24,0% 25,0%  
 

Taula 117. Previsions d’evolució de percentatge de valorització de les fraccions esporga, 
voluminosos i deixalleries a Viladecavalls (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esporga 1,6% 1,0% 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5%

Voluminosos 5,0% 9,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2%

Deixalleries i Altres 3,7% 1,7% 4,1% 4,3% 4,6% 4,8% 5,1% 5,4% 5,7% 6,0%  
Nota: La fracció Voluminosos ja superava al 2004 les previsions percentuals de valorització del PGIRM, per 
lo que es preveu mantenir el percentatge de 2004.  
  
 
En base a les taules anteriors i les previsions de generació de residus a Viladecavalls, la 
taula següent mostra les previsions d’evolució de les quantitats totals per fracció 
recollides selectivament i, per diferència amb la generació total de residus prevista, 
l’evolució de recollida de fracció RESTA. 
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Taula 118. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                         

a Viladecavalls (2006-2012)  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM 3.667 3.494 3.362 3.459 3.552 3.641 3.727 3.807 3.883 3.954

Total Matèria orgànica 352 344 556 592 630 669 708 749 791 834

FORM 293 308 410 441 474 508 543 580 617 656

Esporga 59 36 146 151 156 161 165 170 174 178

Paper/Cartró 114 152 163 201 247 304 372 456 557 679

Vidre 123 127 120 127 134 140 147 154 161 168

Envasos 83 91 93 100 107 114 122 130 138 146

Voluminosos 185 317 243 250 257 263 269 275 281 286

Deixalleries i Altres 135 59 137 149 162 175 190 205 220 237

Total selectives 993 1.091 1.313 1.419 1.536 1.665 1.809 1. 968 2.147 2.350

RESTA 2.674 2.403 2.049 2.039 2.016 1.976 1.918 1.839 1.735 1.604  
 
Aquestes previsions de quantitats totals, traduïdes a dades de recollida per càpita (kg per 
habitant i any), queden com segueix: 
 

Taula 119. Previsions d’evolució de les recollides selectives / fracció RESTA                      
a Viladecavalls per càpita (2006-2012)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL RM

(kg/hab i any) 552,3 511,0 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 48 7,9 487,9 487,9

(kg/hab i dia) 1,51 1,40 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1 ,34

Total Matèria orgànica (1) 145,2 137,9 221,2 229,0 237,1 245,5 254,1 263,1 272,3 281,9

Fracció orgànica (FORM) (1) 120,9 123,5 163,1 170,6 178,4 186,5 194,9 203,5 212,5 221,8

Esporga (1) 24,3 14,4 58,1 58,4 58,6 58,9 59,2 59,6 59,9 60,2

Paper/Cartró (kg/hab i any) 17,2 22,2 23,6 28,3 33,9 40,7 48,7 58,4 70,0 83,8

Vidre (kg/hab i any) 18,6 18,6 17,5 17,9 18,4 18,8 19,3 19,7 20,2 20,7

Envasos (kg/hab i any) 12,5 13,4 13,5 14,1 14,7 15,3 15,9 16,6 17,3 18,0

Voluminosos (kg/hab i any) 27,8 46,4 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

Deixalleries i Altres (kg/hab i any) 20,4 8,7 19,9 21,0 22,2 23,5 24,8 26,2 27,7 29,3

RESTA

(kg/hab i any) 402,8 351,4 297,4 287,7 276,9 264,8 251,2 23 5,7 218,1 197,9

(kg/hab i dia) 1,10 0,96 0,81 0,79 0,76 0,73 0,69 0,65 0,60 0 ,54
(1) Per la Matèria orgànica, comptabilitzat com a g/hab i dia  
 
Notes generals a totes les Taules: 
- Marcats en color blau les dades reals assolides als anys 2003-2005 
- Els objectius de valorització de la matèria orgànica s’assoleixen incloent la fracció esporga 

(100% valoritzable) 
 
Representant gràficament les evolucions previstes de les diferents recollides selectives al 
període 2006-2012, es tenen les següents corbes. 
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Gràfic 81. Previsió d’evolució de recollida selectiva de matèria orgànica (FORM + 

Esporga) a Viladecavalls (2006-2012) 
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Gràfic 82. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Paper-cartró a Viladecavalls  
(2006-2012) 
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Gràfic 83. Previsió d’evolució de recollida selectiva de Vidre a Viladecavalls (2006-2012) 
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Gràfic 84. Previsió d’evolució de recollida selectiva d’Envasos lleugers a Viladecavalls 
(2006-2012) 
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Representant gràficament les evolucions previstes del total de residus municipals, 
recollides selectives i fracció RESTA al període 2006-2012, es te la següent corba. 
 
 

Gràfic 85. Previsió d’evolució de generació de Residus Municipals, recollides i fracció 
RESTA a Viladecavalls (2006-2012) 
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CREACIÓ DEL CENTRE DE RECERCA SOBRE ELS RESIDUS 
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CREACIÓ DEL CENTRE DE RECERCA SOBRE ELS RESIDUS. 
 
 
L’àmbit dels residus municipals ha presentat durant els últims anys un alt nivell de 
desenvolupament en un període relativament curt de temps, produint-se canvis en 
nombroses de les seves vessants, com son: 
 

• Objectius de prevenció i de reciclatge de residus més elevats. 
• Noves exigències de vinculació de la societat en la gestió dels residus. 
• Nous sistemes de recollida i transport de residus derivats dels nous requisits de 

reciclatge. 
• Majors exigències als processos de tractament de residus en quant a qualitat dels 

productes obtinguts: nivells d’estabilització del rebuig a abocar, contingut de 
contaminants del compost, qualitats dels productes reciclats, etc. 

• Noves tecnologies de tractament de residus o noves aplicacions: digestió de 
residus, separació automàtica de residus, estabilització de residus, embalat i 
enfardat de residus, etc.  

• Evolucions en les tecnologies existents. 
• Nous paràmetres ambientals que afecten als processos de tractament de residus: 

olors, emissions l’atmosfera, etc. 
• Nous objectius mediambientals que es reflecteixen en polítiques i lleis de 

tractament de residus: directiva d’abocadors, lleis que limiten el nivell d’olors, etc 
 
Com a sector amb un gran desenvolupament recent i ràpid presenta una dispersió 
important d’activitats, tant les referents a investigació com a criteris d’actuació. Al mateix 
temps s’està avançant molt ràpidament en la implementació de noves formes de gestió 
dels residus, a vegades sense disposar d’una base d’anàlisi prou contrastada o sense 
dotar les actuacions dels medis necessaris per assegurar els resultats desitjats. Per tant 
es considera convenient la creació d’un Centre de recerca sobre els residus de 
referència que generi la seva pròpia activitat i agrupi part de l’activitat ja existent. El Centre 
ha de servir per a accelerar l’avanç en el coneixement sobre els residus i per a dotar als 
professionals del sector, en tots els seus àmbits, d’unes bases de coneixement més 
sòlides. 
 
El Centre disposarà de les instal·lacions necessàries per a poder realitzar tasques de 
recerca, amb laboratoris i espais suficients per a la implantació de plantes pilot. El Centre 
disposarà d’un centre de convencions apte per a l’organització d’events d’envergadura. El 
Centre ha de servir de referència i reclam per a tot tipus d’activitats de les diferents 
comunitats vinculades als residus, com són la comunitat científica i tècnica, els col·lectius 
ciutadans sensibilitzats en el tema, sectors empresarials, l’administració, etc.  
 
El centre d’investigació es dotarà de pressupost suficient per a mantenir un equip de 
gestió i d’investigadors propis i per contractar ajuts de laboratoris externs, grups de treball 
d’universitats, etc. Paral·lelament el centre treballarà en la obtenció d’ajuts públics per al 
finançament del seu funcionament i de línies d’investigació específiques. 
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El present Pla preveu la creació d’un Centre de recerca sobre els residus amb una 
estructura fixa amb dos àrees principals: 
 
1. Laboratori de Residus. 
2. Fòrum dels Residus. 
 
A continuació es presenten diferents línies d’actuació possibles en cadascú dels dos 
àmbits: 
 
1. Laboratori de Residus , 
 
Amb línies de recerca sobre: 

 
• Prevenció i reciclatge de residus. 

 
− Investigació sobre sistemes d’indicadors de sistemes de gestió de residus. 
− Investigació sobre els diferents tipus de recollida selectiva de residus. 
− Investigació sobre l’efecte de la comunicació en el nivell de prevenció i reciclatge 

de residus. 
− Foment dels mercats dels productes reciclats. 
− Participació als àmbits associatius, d’anàlisi i de decisió sobre la prevenció de 

residus. 
− Promoció i difusió de les iniciatives de prevenció i reciclatge. 
 

• Tractament de residus. 
 

− Investigació i anàlisi de noves vies de tractament de residus i específicament de 
la fracció RESTA. 

− Incentivació de la creació d’un procediment normalitzat de caracterització de 
residus i col·laboració amb les iniciatives en curs. 

− Col·laboració en les iniciatives d’estudi de la utilització de material de rebuig com 
a material de rebliment de pedreres. 

− Col·laboració en les iniciatives de realització de probes sobre Combustible 
Derivat de Residus (CDR). 

− Investigació sobre la aplicació al sol de material bioestabilitzat que no compleix 
les característiques de compost i incentivació i col·laboració amb les iniciatives 
existents.  

− Col·laboració en les iniciatives d’establiment d’un organisme d’assegurament de 
la qualitat del compost.  

− Col·laboració en els grups de treball de normalització de combustibles sòlids 
recuperats. 

 
A continuació es desenvolupen amb més detall algunes de les iniciatives plantejades: 
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1.1. Utilització d’una fracció del rebuig com a material de rebliment i restauració 
paisatgística de pedreres.  

 
Incentivació de la utilització d’una fracció del rebuig com a material de rebliment i 
restauració paisatgística de pedreres com a alternativa a la disposició en dipòsits 
controlats. 
 
L’EMSHTR està realitzant, en col·laboració amb l’ARC, experiències de deposició 
de rebuig inertitzat, embalat i enfardat en plàstic film per a restauració morfològica 
de pedreres. Això representa una alternativa a la deposició en dipòsits controlats. 

 
L’objectiu de les probes pilot és el següent: 
 

− Seguiment de l’estabilitat i el comportament mecànic de les bales i del conjunt. 
− Seguiment físic i químic de les bales i del conjunt. 
− Avaluació experimental de la generació de lixiviats i anàlisi de la seva composició. 
− Avaluació experimental de la generació de biogàs i anàlisi de la seva composició. 
− Determinació i seguiment dels indicadors ambientals i paisatgístics. 
− Determinació i seguiment dels impactes ambientals i paisatgístics.  

 
1.2. Combustible Derivat de Residus (CDR). 

 
Impulsió de la obtenció de CDR com  a subproducte de les plantes de tractament 
mecànic-biològic. 
 
El nou model de gestió de l’Agència de Residus de Catalunya contempla  en el seu 
esquema de tipus de tractament, la obtenció d’un combustible alternatiu com a 
producte addicional en una planta de tractament mecànic-biològic per obtenir CDR 
(TMB tipus 3). Aquesta solució permet reduir la quantitat de rebuig e destinar a 
tractament finalista. 
 

1.3. Utilització del material bioestabilitzat que no reuneix les característiques de compost 
en aplicacions al sòl. 
 
Incentivació de la utilització del material bioestabilitzat que no reuneix les 
característiques del compost, en usos secundaris d’aplicacions al sòl. 
 
Actualment, a arrel del nou Real decreto 824/2005 de productos fertilizantes, 
queden definides les possibles aplicacions del compost tipus A, B i C.  
 
El RD no regula les la utilització del material bioestabilitzat que no compleix les 
exigències de qualitat del compost, essent necessari donar sortida a aquest 
producte. D’entre les possibles aplicacions d’aquest producte es troben les 
següents, alguna de les quals està contemplada Working Document. Biological 
Treatment of Biowaste: 

 
• Material de cobertura per a segellat d’abocadors. 
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• Enjardinament de talussos de carreteres i obra pública 
• Recuperació de canteres 
• Recuperació de sòls marginals 
• Recuperació de sòls degradats 
• Silvicultura. 

 
1.4. Establiment d’un organisme d’assegurament de la qualitat del compost. 

 
Col·laboració amb les iniciatives existents a nivell internacional per a l’establiment 
d’un organisme d’assegurament de la qualitat del compost, per tal de garantir la 
qualitat del producte i facilitar el seu ús i la seva comercialització: 
 
A la República Federal Alemanya existeix el RAL Quality Assurance System – RAL 
GZ 251, que és un sistema voluntari de garantia de qualitat del compost. Aquest 
estàndard conté les regulacions de la German Compost Quality Assurance 
Organisation. 
 

1.5. Col·laboració amb els grups de treball de normalització de combustibles sòlids 
recuperats. 

 
Col·laboració amb els Comités Europeus de Normalització -CEN-, concretament 
amb el Comité Tècnic el CEN TC 343 "Solid recovered fuels" que te la funció de 
l’elaboració dels estàndards europeus, especificacions i informes tècnics en l'ambit 
dels combustibles sòlids recuperats (CDRs i assimilables) preparats a partir residus 
no perillosos. Els grups de treball actuals al Comité Tècnic són: 
 
GT 1 - Terminologia i assegurança de la qualitat. 
GT 2 - Especificació de combustibles i classes. 
GT 3 - Mostreig, preparació de mostres i mètodes d’anàlisi suplementaris. 
GT 4 - Analítica físic/mecànica. 
GT 5 - Analítica química. 
 
 

2. Fòrum dels Residus.  
 

Centre de convencions sobre els residus amb les següents línies d’activitat: 
 

• Divulgació sobre els residus: 
 

– Creació d’un pàgina web. 
– Organització de jornades. 
– Participació en jornades organitzades per tercers. 
– Publicació en premsa especialitzada i en premsa tècnica i científica. 
 

• Formació. Organització de màsters i cursos sobre residus i col·laboració amb 
universitats i altres centres de formació. 
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• Col·laboració amb col·lectius vinculats als residus. Participació amb els diferents 
àmbits de treball i de sobre els residus en col·laboració amb col·lectius científics, 
tècnics, polítics, associatius, empresarials, etc. 

 
• Monitorització de la gestió de residus. Recollida d’informació del sistema de gestió 

de residus càlcul d’indicadors i anàlisi 
 

• Incentivació dels mercats per al compost i col·laboració amb altres 
iniciatives existents. 
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INICIATIVES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
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Seguidament es detallen diverses iniciatives de prevenció de residus identificades. 
 

1. INSTRUMENTS TÈCNICS. 
 
−−−− Facilitar instal·lacions.  Facilitar locals i instal·lacions per a les activitats de prevenció 

de residus com són els centres de reutilització, tallers de refabricació o redistribució, 
locals per a compostatge comunitari, etc. 

 
−−−− Suport a iniciatives empresarials o socials de pre venció de residus.  Donar suport a 

les iniciatives empresarials vinculades amb la prevenció i/o reciclatge de residus 
mitjançant assessoria tècnica, ajuts específics i establint contacte amb centres de 
promoció d’iniciatives empresarials i vivers d’empreses. 

 
−−−− Suport a iniciatives socials i de voluntariat per a la reducció i el reciclatge de residus. 

Establir col·laboració amb la xarxa associativa (casals de barri, associacions de veïns, 
grups de defensa del medi ambient, organitzacions de consumidors, etc) per col·laborar 
en les iniciatives vinculades amb la prevenció i/o reciclatge de residus mitjançant 
assessoria tècnica i suport en la recerca d’ajuts. 

 
−−−− Promoure la compra responsable.  Promoure la compra respectuosa amb el medi 

ambient i educar sobre les conseqüències ambientals que comporta. Cal tenir en conte 
l’efecte addicional que comporta el canvi d’hàbits al ser transmès a comerços, 
distribuïdors i fabricants. 

 
−−−− Anàlisi dels sistemes de recollida . Anàlisi dels sistemes de recollida que 

desincentiven la prevenció. En el passat la tendència passava per incrementar 
l’accessibilitat dels usuaris als sistemes de recollida de residus, el que a vegades ha 
implicat un increment dels residus produïts. Per exemple, el dotar als contenidors 
domèstics de rodes ha produït l’efecte d’incrementar de la quantitat de residus produïts. 
Cal analitzar mesures que desestimulin la producció de residus respecte a altres 
alternatives com la reducció, la reutilització o el reciclatge, com podrien ser el disposar 
de contenidors domèstics de menor dimensió, reduir en nombre de bosses 
d’escombraries en els paquets, assegurar que la RESTA i les fraccions reciclables es 
recullin en el mateix lloc i no sigui necessari un esforç addicional per a reciclar. 

 
−−−− Centres de reutilització.  Promoure la creació de centres de reutilització o realitzar 

actuacions directes. Per exemple es poden ubicar a les deixalleries, habilitant una zona 
per a materials reutilitzables, de forma que puguin ser recollits i aprofitats pels usuaris.   

 
−−−− Promoure els tallers de re-fabricació i redistribu ció . Incentivar i promoure el 

desenvolupament de tallers de reparació i re-fabricació de mobles, electrodomèstics i 
equipament informàtic. Aquestes activitats es poden vincular amb organitzacions socials 
i botigues de segona mà. Addicionalment es pot analitzar la col·laboració en un 
esquema que asseguri l’equipament informàtic accessible pel sector del voluntariat i 
educatiu. 
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−−−− Acords amb els sectors econòmics.  Promoure acords específics amb sectors 
econòmics específics com comerços o agrupacions de comerços, grans superfícies, 
agrupacions sectorials d’empresaris, centres d’educació ambiental, associacions i 
federacions de consumidors, etc. Per exemple, la promoció d’acords  entre els ens 
locals i les associacions de comerciants per tal de promoure la prevenció. Es poden 
incorporar recolzament municipal amb campanyes de comunicació, bonificacions de 
taxes d’escombraries, etc. 

 
−−−− Disminució de la fracció orgànica i vegetal . Tal com ja s’ha indicat, les accions de 

prevenció de la fracció orgànica tenen un gran efecte, doncs aquesta fracció conforma 
el 35% de la quantitat de residus municipals. Es planteja l’anàlisi de la promoció dels 
següents tipus d’accions: 

 
•••• Compostatge casolà i compostatge comunitari  ja detallat anteriorment. 

 
•••• Compra i consum responsable d’aliments. Mitjançant la informació a 

comerços i consumidors per  a evitar la generació per exemple d’aliments 
caducats en els residus. 

 
•••• Bancs d’aliments  i altres iniciatives per a evitar llençar aliments en bon 

estat, mitjançant per exemple iniciatives socials per a l’aprofitament 
d’aliments en bon estat. 

 
•••• Introducció de cubells perforats. Estudiar la conveniència del seu ús en el 

servei de recollida selectiva de fracció orgànica, per tal de reduir el seu 
contingut d’humitat. 

 
•••• Aprofitar els aliments sobrers per a usos secundaris o per a alimentació 

d’animals. 
 
−−−− Nous serveis municipals . Incentivar la creació de nous serveis municipals que 

afavoreixin la prevenció de residus, com per exemple: 
 

• Servei de gots i vaixella reutilitzables  per a festes o celebracions privades 
que evitin la generació de gran quantitat de plats i gots d’un sol ús. 

 
• Mercat de segona mà d’intercanvi. Impulsió de mercats de segona mà de 

productes com roba, llibre, joguines, mobles, etc, i estimular altres iniciatives 
d'intercanvi com llocs web o serveis de compartir productes. 

 
−−−− Altres serveis . Com poden ser: 
 

• Bolquers.  Incentivar sistemes que permeten evitar l’ús de bolquers d’un sol 
ús, que generen gran quantitat de residus que no s’aprofita, com els 
bolquers reutilitzables, que poden acompanyar-se de serveis públics o 
privats de subministrament i rentat. 
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2. INSTRUMENTS ECONÒMICS I NORMATIUS. 
 
Anàlisi dels diferents instruments econòmics i normatius que poden utilitzar els ens locals 
per a la incentivació de la prevenció, com poden ser: 
 

1. Taxes d’escombraries . Existeixen: 
 

• Taxes vinculades a la quantitat de residus generats. Existeixen diversos 
sistemes: 

   
 - Pagament per bossa 
 
 - Pagament per contenidor: 
  - Pagament per contenidor segons volum i periodicitat. 
  - Pagament per pes 
   
 - Sistemes basats en contenidor col·lectiu: 
  - Pagament per pes 
  - Pagament per volum 
 

• Bonificacions a la taxa domiciliària per incentivar la reducció de residus, per 
exemple per la realització de compostatge casolà. 

 
2. Taxes o preus públics de residus comercials . El marc normatiu vigent liberalitza 

el servei de recollida de residus comercials, deixant de ser un a prestació exclusiva 
municipal, estableix la obligatorietat dels comerços de finançar el cost del servei i 
estableix objectius de recollida segregada respecte als residus domiciliaris. Amb 
aquesta base, les eines indicades en l’apartat anterior son d’aplicació als residus 
comercials amb les corresponents particularitats. 

 
3. Altres taxes . Anàlisi de la possibilitat d’aplicació de: 

 
• Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament del domini públic local per 

les activitats de repartiment de publicitat o a altres activitats que incrementin 
el nivell de residus de del domini públic com el repartiment de diaris gratuïts, 
l’organització de fires comercials,  etc. 

• Taxes per a l’atorgament de llicències i control per a l’activitat de repartiment 
de publicitat. 

 
4. Sistemes de bonificació - penalització  per als mun icipis.  Anàlisi de la 

possibilitat d’aplicació de sistemes de bonificació - penalització per als municipis 
amb l’objectiu d’incentivar els municipis més eficients en la gestió dels residus. 
Aquests sistemes permeten penalitzar o bonificar els costos de la gestió dels 
residus de cada municipi en funció de paràmetres de prevenció de residus 
(generació total, generació per càpita, etc). En paral·lel aquests sistemes 
afavoreixen d’interès dels municipis de transferir les bonificacions - penalitzacions 
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als ciutadans mitjançant els sistemes d’incentivació de la prevenció de residus per 
taxes.  

 
5. Sistema de fiança.  Anàlisi de l’aplicació de fiances per a casos com l’organització 

de certes activitats per garantir la neteja, la utilització dels serveis d’ús de vaixelles i 
gots reutilitzables per a garantir el seu retorn, o el cas de contractació pública per a 
garantir les exigències dels plecs de contractació. 

 
6. Reconeixement de la prevenció. Anàlisi de la possibilitat dels sistemes de retorn 

als grups socials que promouen l’estalvi que representa per l’administració certes 
accions, com sistemes d’ús de roba vella o reutilització de mobles. 

 
7. Premis a iniciatives de prevenció . celebració de concursos per a premiar les 

millors pràctiques. 
 

8. Ordenança municipal regulant la distribució de p ublicitat. 
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A continuació es presenta una relació de possibles indicadors sobre la implementació 
d’actuacions en l’àmbit de la prevenció de residus: 
 

• Bones pràctiques en els edificis i resta d’equipaments municipals: 
- Evolució del consum de paper (o altres fraccions) en els diferents equipaments 
- Nombre d’usuaris dels centres de reutilització 

 
• Compra pública ambientalment correcta: 

- Evolució de les compres municipals de paper 
- Nombre de plecs de condicions “ambientalitzats” 

 
• Acords amb el sector comercial  

- Nombre de comerços signants de l’acord 
 

• Compostatge casolà i comunitari  
- Nombre de compostadors domiciliaris 
- Nombre de compostadors comunitaris 

 
• Bancs d’aliments  

- Kg canalitzats a través seu 
 

• Introducció de cubells perforats en el servei de recollida selectiva de fracció orgànica 
- Nombre de cubells repartits 

 
• Servei de recollida, rentat i distribució de bolquers reutilitzables  

- Nombre d’usuaris 
 

• Servei de vaixella i gots reutilitzables  
- Nombre de serveis 
- Nombre de beneficiaris 
- Nombre de vasos distribuïts 
- % de vasos recollits respecte distribuïts 

 
• Mercats de segona mà i d’intercanvi  

- Nombre de participants 
 

• Taxes d’escombraries domiciliàries i comercials  
- Nombre de bonificacions ambientals atorgades 

 
• Sistemes de fiança  

- Nombre de fiances cobrades 
- % de fiances retornades 

 
• Premis a iniciatives de prevenció  

- Nombre de participants 
 
 



 
 

 pág. 2 / 2 

• Ordenança municipal reguladora de la distribució de publicitat  
- Nombre de ciutadans a qui s’ha lliurat l’adhesiu per a prevenir els residus de 

publicitat no desitjada 
 

• Instruments de comunicació i participació  
- Nombre de participants en els diversos actes 
- Tiratge dels materials editats 
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ESTUDI DE MILLORA DE LES ORDENANCES FISCALS I MUNIC IPALS DE RESIDUS 
ALS MUNICIPIS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESID US DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 
 

Environment & Management, 8 de juliol de 2005 
“(....) 
 
CONCLUSIONS: 
 
Les ordenances fiscals i municipals de residus són unes eines normatives que tenen a la 
seva disposició els Ajuntaments i altres ens locals per a regular el funcionament i 
finançament del servei de recollida de residus. Les ordenances fiscals articulen el 
pagament de taxes o preus públics per part dels ciutadans, mentre que les municipals 
regulen com s’ha de desenvolupar el servei. La majoria de municipis tenen una ordenança 
fiscal de residus, però que només uns quants disposen d’una ordenança municipal de 
residus. 
 
Desenvolupar una ordenança municipal que regulí les condicions de prestació i utilització 
del servei de recollida de residus és molt recomanable per a qualsevol municipi, però es fa 
especialment necessari quan els Ajuntaments decideixen optar per sistemes de recollida 
porta a porta, que requereixen una participació ciutadana elevada i un important grau de 
coordinació entre els usuaris del servei i l’Ajuntament. 
 
Les taxes d’escombraries són instruments econòmics voluntaris que poden aplicar els 
Ajuntaments per a cobrir el cost del servei de recollida, transport i tractament dels residus. 
Són tributs regressius des del punt de vista de la renda, però per contra comporten alguns 
importants avantatges, com són augmentar la transparència de l’estructura d’ingressos 
dels Ajuntaments, assegurar la sostenibilitat econòmica  del sistema de recollida de 
residus, i possibilitar l’aplicació d’incentius vers comportaments ambientals responsables. 
 
Hi ha molta diversitat en les taxes d’escombraries que s’apliquen actualment. En la taxa 
domiciliària el més habitual és que tots els habitatges paguin el mateix valor. Altres 
opcions són fer dependre la taxa de bases imposables com el consum d’aigua, el valor 
cadastral de l’habitatge, el número d’empadronats, la superfície, o una combinació d’elles, 
que es relacionen en major o menor grau amb la generació de residus. D’aquestes l’opció 
més satisfactòria sembla ser utilitzar el nombre de residents, més un segon indicador que 
podria ser la superfície de l’habitatge o el seu valor cadastral. Es proposa que la relació 
entre la taxa i el nombre de residents no sigui proporcional, sinó que la quota per residents 
variï en funció del número de residents, de manera que a major nombre de persones per 
llar la quota per càpita disminueixi lleugerament. El segon paràmetre presenta una 
correlació positiva amb el nivell de renda. De totes maneres la gran variabilitat que 
presenta qualsevol de les dues opcions presentades aconsella adoptar fórmules no 
proporcionals. En qualsevol cas, en cap d’aquestes modalitats hi hauria una correlació 
directa entre el pagament i els residus generats. 
 
Pel que fa a la taxa comercial normalment s’utilitzen com a base imposable el tipus 
d’activitat, la superfície, o una combinació d’aquestes, que presenten una correlació 
positiva amb la generació de residus. 
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Tant per a comerços com per a domicilis, des del punt de vista ambiental l’opció més 
satisfactòria seria que la base imposable de la taxa fos la pròpia generació 
d’escombraries, tenint en compte la seva quantitat i tipologia. Això s’aconseguiria amb la 
introducció els sistemes de pagament per generació, que van associats a sistemes de 
recollida porta a porta, ja sigui de tots els residus o només dels residus comercials. 
 
En la recollida i gestió dels residus municipals s’ha de diferenciar el servei que es presta 
als usuaris particulars del que és presta als establiments comercials. La Llei 15/2003, 
modificació de la Llei 6/1993 reguladora de residus, estableix que el servei de recollida de 
residus comercials s’ha d’autofinançar. Els Ajuntaments necessiten diferenciar 
acuradament quin percentatge dels seus costos de recollida de residus correspon a la 
prestació del servei als comerços i cobrar-lo integrament amb la corresponent taxa o preu 
públic comercial. 
 
Finalment, és important fer la reflexió de com implementar un bon sistema de recollida de 
residus pot incidir reduint els costos del servei, i per tant també les taxes de residus que 
cobren els Ajuntaments. Si bé és cert que els sistemes de recollida més exigents en 
ocasions augmenten els costos de recollida, també es pot produir l’efecte contrari, Això és 
el que comença a succeir degut al cànon d’abocament de residus i als retorns que aquest 
preveu en funció dels nivells de recuperació. Aquest és un cànon molt moderat en relació 
als que existeixen a altres països europeus, de manera que cal que vagi incrementant-se. 
A mesura que això succeeixi assolir nivells bons de recollida selectiva i de reducció , no 
només serà millor ecològicament, sinó també econòmicament. I els municipis amb millors 
resultats també podran plantejar als seus ciudatans taxes més moderades. 
 
Malgrat fa anys que les ordenances municipals i fiscal s’utilitzen, la voluntat d’usar-les amb 
una finalitat clarament ambiental és recent. A l’àmbit de la gestió dels residus, les 
ordenances fiscals i municipals es poden convertir en eines bàsiques per abordar els 
problemes ambientals actuals i aconseguir que els ens locals compleixin els requisits de la 
legislació vigent. Es tracta, per tant d’un àmbit de la política municipal amb força camp per 
córrer. Les propostes detectades en aquest estudi permeten als ens locals avançar en 
aquesta direcció. 
 
(...)” 
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PROPOSTES PER A REDUIR ELS RESIDUS MUNICIPALS 
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GUIA DE COMPRES PÚBLIQUES AMBIENTALMENT CORRECTES 

(CCR – ARC) 
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Presentació

En els darrers anys hem pogut comprovar com la cultura del "fer servir i llençar",
sumat al creixement general del consum han provocat un increment substancial
de l’ús dels recursos naturals. Això s’ha vist acompanyat, així mateix, d’un
augment significatiu de la generació dels residus. Des del Departament de Medi
Ambient s’han posat en marxa diverses mesures per tal de minimitzar aquests
índexs de generació. Aquestes mesures passen sovint per aconseguir la
implicació dels diferents estaments de la societat.

En aquest context, les administracions públiques juguen un paper molt destacat,
sobretot en el camps de les compres públiques. A la Unió Europea, les compres
públiques representen un 15% sobre el Producte Interior Brut (PIB). En
conseqüència, aquesta Guia pretén conscienciar sobre la necessitat d’exigir als
proveïdors que realitzen tasques per les diferents administracions no només que
els seus procediments no siguin agressius amb el medi ambient, sinó que
incloguin una visió global de la seva tasca i, en conseqüència, que considerin
també els residus que generaran i la seva possible reutilització o reciclatge.

Adoptar aquest criteri reportarà uns beneficis immediats, en forma d’estalvi de
recursos naturals i de disminució dels residus que s’incineren o que es destinen
a dipòsits controlats, a favor de l’opció preferent que suposa el reciclatge. S’ha
de tenir present que les directives europees cada vegada seran més restrictives
sobre la quantitat de residus que es poden destinar als dipòsits controlats, per la
qual cosa cal incentivar la minimització de residus i, lògicament, la correcta gestió
d’aquells que no podem evitar generar.

A més, cal tenir en compte que aquesta actitud de les administracions genera un
clima de confiança envers els productes reciclats i ambientalment correctes i que
millora les economies d’escala en la producció i la distribució d’aquests
productes, la qual cosa repercuteix molt positivament en el sector. Enfortir el
sector del reciclatge és quelcom que pot ajudar en gran mesura a introduir
massivament els productes reciclats en el mercat.

En definitiva, una vegada més es pot comprovar que la interactuació entre el món
empresarial i l’Administració són essencials per garantir que Catalunya assoleixi
un model de creixement sostenible. Tan sols així podrem gaudir d’un creixement
industrial i econòmic sòlid i, alhora, perdurable.

Confio, doncs, que la present Guia serveixi per donar tota la informació
necessària a les diferents administracions, especialment les locals, i que ben aviat
l’adopció dels criteris mediambientalment correctes sigui una pràctica comuna i
habitual a Catalunya.
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Introducció11
Sovint es posa de manifest que el ritme actual de creixement de l’economia i el

consegüent augment de la producció i del consum són el centre de la crisi

mediambiental global. Aquesta realitat fa necessària la recerca d’alternatives al

model de desenvolupament vigent.

L’any 1987 apareix per primera vegada el concepte de desenvolupament

sostenible a l’Informe de la Comissió Mundial pel Medi Ambient (Informe

Brundtland), definint-lo com la forma de desenvolupament que satisfà les

necessitats presents sense comprometre les necessitats de les generacions

futures.

Aquest concepte pren especial protagonisme durant la Conferència de les

Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament (Cimera de la Terra)

celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992, essent un dels documents que se’n

deriven l’Agenda 21 Local. L’objectiu d’aquest document és aconseguir la

integració dels aspectes mediambientals, socials i econòmics en les estratègies

de desenvolupament local.

En el camí cap a un desenvolupament sostenible, la Compra Pública

Ambientalment Correcte (CPAC) és una acció concreta de millora

mediambiental emmarcada en el principi de prevenció de la contaminació, en

la mesura que afavoreix el desenvolupament de programes de producció neta a

les empreses i el tancament dels cicles de materials amb menor impacte negatiu

a l’entorn, per la reducció del consum de recursos i la disminució d’emissions

que suposa.

L’Administració Pública pot esdevenir un punt de referència en la promoció de la

CPAC, i consegüentment fomentar el desenvolupament i la consolidació

d’indústries respectuoses amb l’entorn, contribuir a reforçar el paper que pot

assumir com a element dinamitzador del mercat d’aquestes compres i servir de

model tant per als agents de compres públics i privats com per als mateixos

conciutadans.
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22
La compra pública de les Administracions de la Unió Europa suposa un 15% del
seu PIB. D’aquest 15%, un 60% correspon a les compres de les Administracions
Locals.

A Espanya, l’Administració Pública compra Productes i Serveis (P+S) per un
import superior als 11 bilions de pessetes l’any (6.000 milions d’euros/any), que
es distribueixen de forma equilibrada entre les administracions estatals,
autonòmiques i locals.

Aquest volum de compres justifica la
iniciativa de l’Administració Pública de
promoure la CPAC amb les següents
finalitats:

■ Orientar les seves actuacions cap a
objectius de desenvolupament
sostenible.

■ Ser model de comportament
ambiental per als ciutadans.

■ Incidir decisivament en el foment del
mercat1 de Productes i Serveis
Ambientalment Correctes (P+SAC).

Les primeres iniciatives locals de treball per al foment de les CPAC es remunten
a finals de la dècada dels 80 i durant la dècada dels 90, essent diverses les
Administracions que comencen a desenvolupar programes de CPAC.

1 Les compres actuen directament sobre la demanda de productes i juguen un efecte multiplicador sobre les
vendes (factor que motiva els fabricants a invertir en tecnologies netes, en Recerca i Desenvolupament –R+D– de
productes, etc.). 

69,68 %

0,59 %

4,18 %

25,55 %

Compres subministraments homologats.

Compres subministraments no homologats.

Paper reciclat.

Consumibles màquines d’oficina.

Estimació de la despesa a realitzar per la Generalitat
de Catalunya (1999):

Font: Oficina de Promoció de Productes
Reciclats (OPPR).
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Antecedents

És a finals de la dècada dels 90, en la
Quarta Conferència Internacional de
Compres Públiques Ambientalment
Correctes2 celebrada a Suïssa (febrer
de 1997) i a la que hi van assistir al
voltant de 150 delegats de 20 països
(Europa, Estats Units, Canadà i Àsia);
on s’hi posa especialment de
manifest el rol de l’Administració en la
promoció de les CPAC.

Posteriorment, l’any 1998 en el
Fòrum Urbà de Viena se celebra la
primera reunió entre la Unió Europea
i les Administracions de diferents
països i es decideix integrar els
aspectes ambientals, econòmics i
d’equitat en les actuacions del
proper segle.

En aquesta mateixa època, l’ICLEI (International Council for Local Environmental
Iniciative) treballa a través de diverses iniciatives amb responsables de compres
d’Administracions Locals, intercanviant informació i experiències sobre
compres i contractes ambientalment correctes (l’EcoProcura3, Agrupació
Municipal de Compres Ambientals -European Green Purchasing Network-,
etc.).

Fruit d’aquestes iniciatives, diverses
Administracions Públiques, segons
les condicions particulars de cada
país, inicien programes de promoció
de CPAC, essent seguides les
estratègies de desenvolupament
i el grau de consolidació dels
programes definits.

2 Organitzat per l’OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development).
3 EcoProcura99 se celebrà a Bilbao dins el marc del Segon Fòrum Europeu d’Economia i Compres Ambientals a

nivell municipal.

La Comissió Europea, l’any 1996,
va elaborar un Pla

d’Ambientalització (període 1997-
2000), en el qual es van tenir en

compte consideracions sobre
CPAC.

Les CPAC de l’Administració
Europea s’han orientat

bàsicament cap al paper reciclat,
tintes d’origen vegetal,etc.

A la Conferència Hannover 2000
(Tercera conferència Europea de
pobles i ciutats sostenibles), 250

representats de 36 països Europeus
van acordar que la CPAC és una

estratègia de desenvolupament
sostenible de cara al segle XXI .
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Com a exemple, els Països Baixos i
Alemanya, potser a causa del seu alt
nivell de conscienciació, disposen de
programes de CPAC força estesos i
consolidats, i estan utilitzant la
promoció de polítiques ambientals
per al desenvolupament de mercats.

Entre altres països amb experiència
contrastada en el desenvolupament
de CPAC hi destaquen: Dinamarca,
Estats Units, Canadà, Suïssa i Regne
Unit.

A Espanya, des de mitjans de la
dècada dels 90, l’Estat ha endegat
diverses mesures de promoció de la
CPAC, enfocades bàsicament a la
publicació de normativa (Annex I).

I a Catalunya, la Junta de Residus del
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, primer des
de l’OPPR4 i després des del Centre
Català del Reciclatge (CCR), està
promocionant diverses actuacions
per al foment del mercat de materials
i de productes Ambientalment
Correctes (AC).

La creació de serveis per a la promoció de la CPAC és una de les mesures més
generalitzades en diversos països.

L’any 1993 es publicà, als Països
Baixos, un document polític sobre
compra i medi ambient en el que

s’establia com a principi bàsic "crear
una situació tal on proveïdors,
administració i consumidors hi

treballin amb l’objectiu de reduir els
impactes ambientals dels

productes".

Des de l’any 1991, Suïssa disposa
d’un programa per minimitzar els

fluxos de material i d’energia i
ambientalitzar les compres de les

municipalitats dels Cantons.

Des de l’any 1998 Espanya,
juntament amb altres països, està

col·laborant en el projecte
EMASSER, l’objectiu del qual és

adoptar, implementar i avaluar
Sistemes de Gestió

Mediambiental (SGMA) i
promocionar la CAC.

4 Oficina de Promoció de Productes Reciclats.
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Altres Administracions utilitzen elements per impulsar la CPAC, com per exemple: 

■ Motivació i suport a l’empresa.
■ Formació i conscienciació dels

agents implicats en la gestió de
compres.

■ Definició d’instruments per
mesurar la validesa ambiental de
P+S.

■ Organització de xarxes de
CPAC que facilitin l’adquisició de
productes AC.

■ Creació d’agències i oficines de
promoció de CPAC.

■ Elaboració de documents guia
per facilitar l’adquisició de P+SAC
(guies, bases de dades de
productes AC, etc.).

■ Acceptació temporal d’un
sobrepreu màxim a les
alternatives AC.

■ Altres.

Des de 1997 l’Ajuntament de Bristol
(Anglaterra) està treballant en la

redacció d’una guia de productes
verds per a oficines i el municipi de

Graz a Àustria, també està
desenvolupant una guia de

productes AC.
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La Compra Pública Ambientalment Correcta és una acció concreta que
s’emmarca en l’interès dels governs per sensibilitzar ambientalment
l’Administració Pública.

3.1 Objectiu

L’objectiu d’aquesta guia és ser una eina pràctica de conscienciació i de
treball per posar a l’abast de l’Administració Pública els coneixements i els
instruments necessaris per integrar i executar consideracions ambientals en
les seves decisions de compra sempre que sigui possible, és a dir, sempre
que hi hagi la possibilitat d’adquirir P+SAC.

Els criteris ambientals poden ser un element més de valoració en la compra de
P+S que ha de donar un valor afegit a la compra (respecte ambiental), però que
no han de ser l’únic element decisiu de la compra.

A la guia es presenten directrius globals per integrar els criteris ambientals en
l’adquisició de P+SAC, útils per a tot tipus d’Administració, i en cap cas el que
s’hi pretén és presentar una norma o model estàndard de gestió de CPAC.

La guia s’estructura en els següents capítols:
■ Compra Pública Ambientalment Correcta (CPAC).
■ Desenvolupament i implantació de la CPAC: passos a seguir.
■ Agents implicats en la gestió de CPAC.
■ Barreres que frenen la CPAC.
■ Instruments per a una CPAC.
■ Recomanacions pràctiques.

Tot i que la guia ha estat especialment pensada per als responsables de
compres, pot ser igualment útil per a tots aquells agents implicats en la seva
gestió.
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3.2 Àmbit

La guia està adreçada a les Compres Ambientalment Correctes de P+S per part
de l’Administració, així com també a qualsevol empresa o institució finançada o
gestionada, totalment o en part, per l’Administració (grans corporacions, escoles,
universitats, centres sanitaris, empreses de serveis, etc.).

Per tant, al llarg dels diferents capítols de la guia es parla d’Administració Pública
com a nom genèric, entenent que engloba també les empreses o institucions
abans esmentades.

Dins l’àmbit de la guia es tracten els P+S adquirits per l’Administració:

■ Productes (béns consumibles): material d’oficina, productes de neteja,
vehicles, mobiliari urbà, etc.

■ Serveis o treballs: operacions de neteja i manteniment, construcció
d’infraestructures (transport, sanejament, etc.), d’edificis (hospitals, centres
esportius...), etc.

I s’afavorirà la CPAC en la mesura que en l’adquisició d’aquests P+S es
contemplin aspectes ambientals al llarg del seu cicle de vida, com poden ser l’ús
de primeres matèries renovables, l’eficiència energètica, la possibilitat de
reciclatge o reutilització, etc.
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44
4.1 Compra pública: definició, efectes i fonaments

La compra és, en essència, una de les funcions naturals que integren el procés
d’aprovisionament, imprescindible per al desenvolupament de qualsevol
organització, ja sigui pública o privada. La seva funció és subministrar tots els
P+S necessaris per dur a terme l’activitat de l’organització, dins d’un marc
socialment acceptat i al menor cost integral possible.

La correcta gestió de les compres aplicant criteris clars i homogenis en la gestió
dels estocs, i en l’elaboració i l’execució de pressupostos acurats, genera climes
de confiança en el teixit socioeconòmic, fet que ajuda a estabilitzar les relacions
oferta-demanda creant desenvolupaments econòmics sostinguts que fomenten
les inversions.

Els efectes de les compres públiques poden analitzar-se des de tres punts de
vista diferents (Quadre 4.1):

1) Econòmic i de rendibilitat. Les compres públiques han de minimitzar el cost
dels P+S en el moment de la seva adquisició i/o del seu consum, tenint en
compte que les inversions en estoc constitueixen una massa financera
immobilitzada que incrementa els costos sense augmentar el valor del P+S. 

2) Operatiu i comercial. Les compres públiques han d’aconseguir una bona
gestió dels estocs, assegurant que els P+S siguin subministrats en el
moment, en la forma, en la quantitat i amb la qualitat requerides. 

3) Social. Les compres públiques són un magnífic element exemplificatiu per
a tots els ciutadans, no tant sols des del punt de vista del compliment de la
normativa i legislació que emana de les diferents Administracions (comunitària,
central, autonòmica, local), sinó també com a model de comportament ètic
tant pel que fa a la contractació de proveïdors com a la gestió correcta de
diners públics.
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Bàsicament, la gestió de les compres públiques es basa en tres factors: factor
econòmic, factor de servei i factor social. Cada factor té els seus propis dominis
més un que els afecta i els interrelaciona: la comunicació. 

■ El factor econòmic es basa en la relació existent entre la qualitat del producte
i el seu cost. 

■ El factor servei se centra en l’assoliment dels compromisos adquirits. El nivell
d’exigència ve determinat per la pròpia relació entre la demanda del ciutadà i
la capacitat de reacció de l’Administració per satisfer aquesta demanda,
entenent que és aquesta qui promulga i divulga els seus nivells de compromís. 

■ El factor social ve condicionat pels nivells de benestar social i de relació
home/medi (impacte que generen les activitats humanes sobre el medi); en
ambdós casos directament determinats per les pròpies expectatives de
progrés de l’Administració. És aquest factor social inherent a la compra pública
el que determina que aquesta hagi de ser, per sobre de tot, AC.

Quadre 4.1 Fonaments de la compra pública

ECONÒMICA DE
RENDIBILITAT

FACTOR
ECONÒMIC

FACTOR
DE SERVEI

FACTOR
SOCIAL

OPERATIVA I
COMERCIAL SOCIAL
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ac
ió
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m

un
ic

ac
ió
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T
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FL
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• Gestió d’estoc • Assoliment compromisos • Benestar
• Relació amb l’entorn

• Aconseguir el menor cost integral possible
• Subministra satisfatòriament P+S
• Refermar el marc social establert

COMPRES: Reptes
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Fins ara, l’argument determinant de compra, malgrat que ha variat en funció del
tipus d'organisme que l’ha realitzat i el tipus de P+S adquirit, s’ha  basat en la
relació existent entre la qualitat del producte i el seu cost. Altres arguments tinguts
en compte han estat, entre d’altres, els terminis de lliurament, els costos de
manteniment i el servei postvenda ofert.

Però, en els últims anys, a les Administracions hi ha hagut, pel seu caràcter
públic, el compromís de fomentar el factor social a diferència de les compres
privades, on en general han continuat predominant els factors econòmics i de
serveis en la presa de decisions dels P+S a adquirir.

Quadre 4.2 Representació figurada del pes específic dels diferents factors en l’adquisició de P+S:

Compra Pública
Ambientalment Correcta

Compra Pública
Convencional

Factor econòmic

Factor de servei

Factor social
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4.2 Compra Pública Ambientalment Correcta: definició, objectius 
i importància

Dins el marc de la compra pública es defineix la CPAC com l’adquisició de P+S
respectuosos amb el medi ambient.

Els P+SAC són els que durant el seu cicle de vida ofereixen el nivell de qualitat del
servei exigit i generen un impacte ambiental global menor.

La CPAC també coneguda com a compra verda no és una funció independent
dins de les compres convencionals, sinó que s’ha de concebre com a una part
integrant de la gestió de compres, moltes vegades recolzada per una política i un
interès corporatiu que involucra tota l’Administració. 

L’objectiu de sensibilitzar ambientalment les compres públiques, tant de
productes com de serveis, no radica només en la importància que tenen aquestes
pel que fa al seu volum i a la seva magnitud econòmica, sinó en la responsabilitat
de l’Administració envers la societat i el medi ambient.

El gran poder de compra de les Administracions Públiques, dinamitzen la
demanda essent un motor natural de l’economia, i per tant un bon instrument per
promoure la demanda de P+SAC i indirectament augmentar el suport a les
tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Si bé les compres públiques solament poden actuar de forma directa sobre la
demanda dels P+S, també juguen un efecte multiplicador5 sobre les vendes, i
ofereixen grans possibilitats per dirigir l'economia cap al desenvolupament
econòmic sostingut respectuós amb el medi ambient. El resultat a mig termini pot
ser l’ampliació de la competència al nou camp ambiental, amb la consegüent
reducció de l'impacte dels productes sobre el medi ambient. 

5 Impulsant la competència entre fabricants, fet que pot incrementar les inversions en tecnologies netes.
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Per comprar AC, cal introduir criteris ambientals en cadascun dels factors
(econòmic, serveis i social) que integren la gestió de compres (Quadre 4.3).

Quadre 4.3 Integració de criteris ambientals en la gestió de compres

En el marc d’un desenvolupament sostenible, la CPAC és una de les actuacions
que ha de desenvolupar l’Administració Pública. Les accions per promoure la
demanda de P+SAC haurien d'anar enfocades a estimular el consum d'aquells
P+S que demanden menys recursos (primeres matèries, energia, aigua, etc.),
minimitzen la generació de residus i emissions, no contenen elements
contaminants, faciliten el seu reciclatge posterior i finalment incorporen materials
reciclats. 

Les raons principals que han d’impulsar l’Administració a comprar de forma
ambientalment correcte són:
■ Complir amb els requeriments legals6 i amb les obligacions internacionals.
■ Vetllar pel desenvolupament sostenible.
■ Servir d’exemple davant empreses i consumidors en el comportament

respectuós amb el medi ambient.
■ Esdevenir un motor de desenvolupament de P+SAC.
■ Fomentar la creació de mercats de P+SAC.
■ Vetllar per la millora del medi ambient, el benestar i la salut de les persones.

6 Requeriments legals: comunitaris, estatals, autonòmics i locals.

•Gestió d’estoc
AMBIENTALMENT CORRECTE
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DE SERVEI
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SOCIAL

• Acoseguir el menor cost integral possible
• Subministrar satisfactòriament P+S
• Refermar el marc social establert
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L’existència de procediments normalitzats a l’Administració per a l’adquisició de
Productes i Serveis Ambientalment Correctes és una de les eines que poden
afavorir la CPAC. 

Els cinc passos que pot seguir una Administració per comprar AC són:

✔ Recolzar políticament la CPAC
✔ Definir una política7 de CPAC
✔ Definir objectius i metes
✔ Desenvolupar normatives 
✔ Emmarcar la CPAC en el camí cap a la sostenibilitat 

(Agenda 21 Local)

✔ Identificar els responsables de compres i el conjunt d’agents
implicats en la gestió de compres

✔ Llistar tots els P+S que s’adquireixen. Quan i amb quina quantitat
✔ Llistar els proveïdors de P+S
✔ Identificar on s’utilitzen productes que contenen substàncies

perilloses
✔ Identificar les operacions de major consum d’energia, d’aigua, de

material d’oficina (paper...), etc.
✔ Identificar les pràctiques que fomenten el consum i pràctiques que

impulsen l’estalvi

✔ Formar els agents implicats en la gestió de CPAC i oferir una
formació continuada:
- Sector empresarial (proveïdor)
- Sector social (consumidor)
- Administració (polítics, responsables de compres, experts tècnics i

ambientals, treballadors, etc.)
✔ Crear canals de comunicació entre els diferents agents
✔ Fomentar la comunicació interna (entre departaments de

l’Administració) i externa (sector empresarial i sector social), reforçant
els seus canals de comunicació

✔ Conèixer i afrontar les barreres relacionades amb la manca de
coneixements ambientals que frenen la CPAC

✔ Involucrar el personal de l’Administració en la gestió de CPAC i en la
utilització dels P+SAC adquirits

7 Annex II: Exemple d’una política de CPAC.

Definir i aprovar 
objectius polítics1

Analitzar la situació 
de partida2

Fomentar la formació,
la comunicació 
i la participació

3
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✔ Elaborar bases de dades de proveïdors "homologats" de
l’Administració (compliment dels requeriments ambientals exigits)

✔ Elaborar bases de dades de P+SAC
✔ Elaborar bases de dades de P+S que cal evitar
✔ Definir clarament els criteris ambientals genèrics i específics desitjats

en els P+S
✔ Definir instruments de decisió en la CPAC 
✔ Integrar aspectes ambientals en els plecs de condicions tècniques per

l’adquisició de P+SAC
✔ Definir requeriments i controls ambientals per als contractes en vigor

✔ Intercanviar informació entre Administracions sobre proveïdors, P+S,
instruments de decisió, rendiments, etc.

✔ Fomentar la unió entre administracions en la CPAC per:
- abaratir costos i tenir més poder d’influència sobre el mercat
- incentivar el desenvolupament innovador del mercat
- fomentar la informació, la motivació i la influència política

✔ Discutir i definir criteris ambientals comuns de P+S
✔ Cooperar a nivell estatal i europeu en normativa i legislació

Adquirir i decidir amb
criteris ambientals4

Actuar políticament:
cooperar, establir 

xarxes i actuar a nivell
supraregional

5

Font: EcoProcura99 Bilbao i elaboració pròpia.
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En la gestió de compres de l’Administració Pública hi intervenen agents diversos
com són:

■ Proveïdors (fabricants i distribuïdors): l’Empresa.
■ Treballadors8, experts tècnics i ambientals, i responsables de compres:

l’Administració.
■ Ciutadans: la Societat.

El consens entre aquests agents és un element cabdal per fer possible la compra.

El procés de la compra es compon d’un conjunt de fases que s’inicien quan el
ciutadà fa una petició a l’Administració, i s’acaba quan aquest rep la prestació
sol·licitada. 

Des que el ciutadà fa aquesta petició fins que el P+S és encomanat al proveïdor,
tenen lloc diverses fases, on cadascun dels agents defineix informació específica
del P+S a adquirir: flux informatiu. 

Des que el proveïdor serveix el P+S a l’Administració fins que el ciutadà rep la
prestació sol·licitada, també tenen lloc diverses fases on l’Administració rep,
emmagatzema i utilitza el P+S adquirit: flux operatiu.

8 Els treballadors de l’Administració són els tècnics, els administratius, el personal de neteja i de manteniment... és
a dir, tots aquells usuaris dels P+S que compra l’Administració.



Voldria sol·licitar un 
permís d’obres menors en
paper reciclat, si us plau.
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Quadre 6.1 Interrelació dels agents implicats en la gestió de CPAC

El ciutadà, que representa a la societat, és qui sol·licita a l’Administració el
P+S. Entorn d’aquest agent es concreta la demanda i s’inicia la gestió de
compra.

El paper del ciutadà en la CPAC és especialment rellevant, en la mesura que la
inclusió de criteris ambientals en la seva demanda hauran de ser considerats en
l’adquisició de P+S per a l’Administració, per tal de satisfer la seva petició.

Aquesta no és l’única raó que motiva l’Administració a adquirir P+SAC, sinó que
també el seu comportament ha de ser exemplar davant l’empresa i la societat. 

A l’Administració, els agents implicats en la gestió de compres són:

■ Els treballadors.
■ Els experts tècnics i mediambientals (MA).
■ Els responsables de compres.

Empresa Administració Societat

Proveïdor (Fabricant
Distribuïdor)

Ciutadà

Responsable compres

Experts
Tècnics i MA Treballadors

CANAL DE DEMANDA (FLUIX INFORMATIU)

CANAL DE COMPRA (FLUIX OPERATIU)

Responsable compres

Experts
Tècnics i MA Treballadors
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Els treballadors són l’agent de l’Administració que es relaciona directament amb
el ciutadà, amb la finalitat de satisfer les seves sol·licituds. Per tal d’executar-les,
els treballadors necessiten disposar d’elements necessaris com els P+S que
compra l’Administració.

Els treballadors són l’agent que defineix les prestacions desitjades que han de
complir els P+S a adquirir.

Necessito paper reciclat 
de color groc i DIN A4 

Els experts tècnics i ambientals són els agents que defineixen les
especificacions tècniques i ambientals que han de complir els P+S sol·licitats pels
treballadors.

Conegudes les prestacions que ha d’oferir el P+S, l’expert tècnic defineix les
especificacions tècniques i l’expert ambiental les especificacions ambientals
(perquè el P+S sigui AC).

Administració
Treballadors

Definició prestacions
producte

Responsable
compres

Definició
condicionants

econòmics, serveis, etc.

Experts

Tècnics

Definició especificacions
tècniques

Definició especificacions
ambientals

Mediambientals
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El paper s’ha de poder utilitzar 
en impressores TT, en 

fotocopiadores AA i en fax MM.
A més de………….

El paper ha de ser reciclat o…
amb blanqueig sense clor.

Els responsables de compres són qui executen l’adquisició del P+S sol·licitat.
En la seva presa de decisió, han de tenir en compte els següents aspectes:

■ Referent al P+S: Què comprar (complir les prestacions, especificacions
tècniques i ambientals definides pels altres agents de l’Administració).

■ Referent a l’estoc: Quant comprar (magnitud del P+S i terminis d’entrega).

■ Referent al proveïdor: A qui comprar (portar a terme una gestió AC de les
seves activitats).

Per poder respondre aquestes qüestions, els responsables de compres
s’informen en el mercat de la gamma de proveïdors que ofereixen els P+S a
adquirir.

He trobat 3 productes que compleixen les
prestacions, especificacions tècniques i

ambientals que em demanen. Ara bé….si tinc
un pressupost de x PTA, tinc poc espai en el

magatzem, ho volen tenir a finals de mes… i…
Quin em convé comprar?
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El proveïdor9, que representa l’empresa, subministra a l’Administració els P+S
encomanats en les condicions acordades.

Cada vegada més, els proveïdors juguen papers més importants que el de ser
purs instruments de subministrament, ja que tenen un bon coneixement dels P+S
i poden col·laborar amb l’Administració en la recerca de P+SAC.

9 Proveïdor és el nom genèric que també engloba el fabricant i el distribuïdor.
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S’entén per barrera, a l’hora d’acceptar i promoure la CPAC, tota situació que
dificulta el seu desenvolupament (Quadre 7.1).

Ja que el mercat dels P+SAC no ha assolit encara una posició rellevant dins del
mercat de P+S, és necessari superar aquestes barreres per tal de situar els
P+SAC en un marc competitiu en igualtat de condicions respecte els altres
productes convencionals equivalents10.

Les barreres poden ser de tipus econòmic, tècnic, legal i de gestió, i es poden
classificar, segons l’agent afectat, en:

■ Barreres que troben les empreses 
■ Barreres que troba l’Administració11

Quadre 7.1 Barreres que frenen la CPAC

10 P+S equivalents són aquells que donen prestacions similars.
11 L’Administració i la societat troben barreres com a compradors de P+SAC. Tal i com s’ha explicat en el capítol 6

(agents), ja que l’Administració és qui canalitza la demanda ambiental de la societat i fa la compra, quan es parla
d’Administració s’entén que la demanda de la societat hi és implícita.

Empresa

Responsable compres

Experts
Tècnics i MA Treballadors

Administració

Barreres Econòmiques

Barreres Tècniques

Barreres Legals

Barreres de Gestió

P+SAC
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7.1 Barreres que troben les empreses 

Les barreres que troben les empreses a l’hora d’oferir P+SAC són conseqüència
de la llei de l’oferta i de la demanda que mou el mercat d’aquests P+S (Quadre
7.2).

Quadre 7.2 Dinàmica del mercat de P+SAC

* Millors Tecnologies Disponibles.

Barreres Econòmiques

Comportament de la demanda molt fluctuant ja que el mercat dels P+SAC és
incipient, i per tant feble.

Actuació: Augmentar el contacte entre les empreses i l’Administració, millorant el
flux d’informació entre elles. Per exemple pactar comandes programades a mig i
llarg termini, acceptar sobrepreus temporals, etc.

Alt cost de fabricació, conseqüència de no haver assolit les economies
d’escala dels P+S convencionals, comporta la poca competitivitat de P+SAC.

FACTORS EXTERNS DINÀMICA DE MERCAT FACTORS EXTERNS

ALT COST
FABRICACIÓ

ESCASSA INVERSIÓ
EN R+D i MTD*

POCS AJUTS
SUBVENCIONS

POCA FORMACIÓ
SENSIBILITZACIO

BENEFICIS
BAIXOS

BAIXA DEMANDA
POC CONSUM

PREUS
ELEVATS

BUIT
LEGAL

POC
COMPETITIUSP+SAC
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Actuació: Incentivar i promoure la inversió empresarial i els ajuts de l’Administració
com subvencions, finançaments, préstecs tous, etc. per abaratir costos i obtenir
P+SAC a preus de mercat.

Barreres Tècniques 

Escassetat de coneixements tècnics per a la millora ambiental de processos
i de P+S, tant en tecnologia com en formació. Per exemple, encara hi ha
processos que no són els millors ambientalment perquè la tecnologia actual
encara no ho permet.

Actuació: Fomentar la recerca i el desenvolupament (R+D) de processos i de P+S
a la mateixa empresa i amb col·laboració amb instituts de recerca, universitats,
etc. per millorar ambientalment els P+S al llarg del seu cicle de vida.

Barreres Legals

Escassetat d’homologacions i de legislació específica per als P+SAC i per a
les empreses que tenen un comportament respectuós amb el medi ambient.

Actuació: Demanar a l’Administració que estableixi reglamentació i normativa que
regularitzi i estandarditzi les homologacions i les certificacions ambientals per
P+SAC.

Barreres de Gestió

Escassetat d’informació per part de l’Administració sobre P+SAC i de
sensibilització dels seus beneficis, donada la dificultat de concretar els criteris
ambientals dels P+S que es demanen.

Actuació: Definir programes de formació i d’informació i guies de consum AC, des
de la vessant empresarial i des de la pròpia Administració, sobre els criteris
ambientals dels P+S per afavorir les pautes de consum més sostenibles.
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Escassetat de comunicació amb l’Administració per poder conèixer les
seves necessitats i les seves expectatives en relació amb els P+SAC.

Actuació: Potenciar els canals de comunicació, convidar l’Administració a visitar
les instal·lacions de l’empresa, a conèixer les iniciatives que s’estan
desenvolupant en R+D de P+S.

En el Quadre 7.3 es presenta un resum de les barreres que troben les empreses
i les actuacions per resoldre-les.

Quadre 7.3 Barreres i actuacions per solucionar-les 

✔ Promoure acords de subministrament amb els compradors per
assegurar la demanda a mig termini

✔ Potenciar campanyes informatives per incrementar la demanda de
P+SAC

✔ Incentivar la inversió i la R+D per abaratir costos
✔ Potenciar incentius econòmics -ajuts, subvencions, finançament, etc.-

pel desenvolupament de P+SACEc
on

òm
iqu

es

✔ Desenvolupar programes d’ajut en R+D amb instituts de recerca,
universitats, etc. i a la mateixa empresa

✔ Millorar els processos amb les MTD

Tè
cn

iqu
es

✔ Estandarditzar les homologacions i les certificacions ambientals pel
que fa als P+SAC

✔ Reglamentar i legislar quant als requeriments de P+SAC

• Escassetat 
d’homologacions 
i certificacions,

i legislació P+SACLe
ga

ls

✔ Definir programes d’informació i formació adreçats a l’Administració
sobre els P+SAC

✔ Establir campanyes publicitàries i informatives per donar a conèixer
els P+SAC i els seus avantatges

✔ Millorar els canals de comunicació entre l’empresa i l’Administració

• Escassetat d’informació 
i sensibilització 
envers P+SAC

• Escassetat
de comunicació de

 G
es

tió

ACTUACIONSBARRERES

• Comportament
demanda

• Alt cost
fabricació

• Escassetat de
coneixements

tècnics
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7.2 Barreres que troba l’Administració 

Les barreres que troba l’Administració a l’hora d’adquirir P+SAC són degudes a
la seva pròpia dinàmica i a la política de compres que té. (Quadre 7.4).

Quadre 7.4 Dinàmica de l’Administració en la CPAC

Barreres Econòmiques

Priorització dels criteris econòmics en l’adquisició de P+S implica que en la
majoria de casos només es té en compte el cost d’adquisició.

Actuació: Ampliar els criteris de valoració introduint el cost dels P+S al llarg del
seu cicle de vida o modificar els criteris convencionals de compres per tal
d’aconseguir que els criteris econòmics no siguin prioritaris en la compra de P+S.

Compliment de pressupostos actualment és un criteri de compra determinant
a la majoria d’Administracions i limita l’adquisició de P+SAC.

FACTORS EXTERNS DINÀMICA DE LA ADMÓ. FACTORS EXTERNS

COMPLIMENT DE
PRESSUPOSTOS

PRIORITAT DE
CRITERIS ECONÒMICS

RIGIDESA
GESTIÓ DE COMPRES

REBUIG AL CANVI,
I A LA INNOVACIÓ

FALTA RELACIÓ
AMB USUARI

ESCÀS CONEIXEMENT
TÈCNIC, ESPECÍFIC

DESCONEIXEMENT MERCAT
P+SAC

DISPERSIÓ
MERCAT P+SAC

P+SAC
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Actuacions: Centralitzar o mancomunar la gestió de compres entre diverses
administracions per tenir més poder de negociació o augmentar temporalment el
pressupost12.

Barreres Tècniques

Escassetat de coneixements tècnics que han de complir els P+S perquè
siguin AC, i de les ecoetiquetes actualment en ús. Per exemple, sovint es
desconeix la diferència entre el punt verd, l’ecoetiqueta comunitària, el distintiu de
garantia de qualitat ambiental, etc.

Actuació: Potenciar la formació del conjunt de l’Administració, col·laborar tant
amb els experts ambientals com amb l’empresa i incloure criteris ambientals en
els plecs de condicions tècniques.

Barreres Legals

Escassetat d’homologacions i de legislació per identificar amb facilitat els
P+SAC. 

Actuació: Fomentar l’estandardització de les homologacions i de les certificacions
per a P+SAC.

Barreres de Gestió

Ús d’un llenguatge poc clar i amb molts tecnicismes.

Actuació: Elaborar bases de dades, llistats, guies, etc. de P+SAC que expliquin
en un llenguatge senzill les característiques d’aquests productes i fomentar la
informació i la formació dels agents implicats en la gestió de compres.

Rebuig intern a la innovació i a la novetat de comprar P+S diferents als que
s’utilitzen normalment i que ofereixin les mateixes prestacions.

12 Certes Administracions estan acceptant un sobrepreu (5-10%) de forma temporal per a l’adquisició de P+SAC.
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Actuació: Potenciar la sensibilització ambiental i explicar als treballadors de
l’Administració implicats en la gestió de compres els beneficis que comporten els
nous P+SAC.

Escassetat de comunicació dintre la mateixa Administració (entre treballadors,
experts tècnics i ambientals, i responsables de compres) per generar demanda
de P+SAC i de l’Administració amb l’empresa per demanar P+SAC.

Actuació: Potenciar els canals de comunicació i programes de formació ambiental
dins l’Administració i entre l’Administració i l’empresa pot ajudar a afavorir el
coneixement d’aquests P+SAC.

En el Quadre 7.5 es presenta un resum de les barreres que troba l’Administració
i les actuacions per superar-les.
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✔ Donar marge de maniobra als responsables de compres en el
compliment de pressupostos per a l’adquisició de P+SAC

✔ Ampliar la visió del cost d’adquisició i incloure el cost total al llarg del
cicle de vida de P+S

✔ Centralitzar o mancomunar les operacions de compres per augmentar
el poder de negociació de l’Administració

✔ Modificar els criteris convencionals de compres per aconseguir que
els criteris econòmics no siguin decisius en l’adquisició de P+SAC

Ec
on

òm
iqu

es

ACTUACIONSBARRERES

Quadre 7.5 Actuacions per superar les barreres

✔ Incloure criteris ambientals en els plecs de condicions tècniques
✔ Col·laborar amb els experts ambientals de l’Administració a l’hora

d’avaluar i  comprar P+SAC
✔ Potenciar la formació del conjunt de l’Administració en criteris i

instruments de valoració ambiental
✔ Col·laborar amb l’empresa per conèixer els criteris ambientals dels

P+S

Tè
cn

iqu
es

✔ Estandarditzar les homologacions i les certificacions ambientals dels
P+SAC

✔ Reglamentar i legislar respecte els requeriments dels P+SAC

• Escassetat 
d’homologacions 

i de legislació P+SACLe
ga

ls

✔ Millorar els canals de comunicació entre els agents implicats en la
gestió de compres

✔ Editar guies i llistats de P+SAC... per promoure la CPAC
✔ Desenvolupar campanyes informatives per afavorir el consum de

P+SAC
✔ Potenciar la formació ambiental dels agents implicats en la gestió de

compres per flexibilitzar la gestió de compres i incorporar paràmetres
ambientals

• Escassetat d’informació 
i formació per 

comprar P+SAC

• Rebuig intern 
a innovació i novetat 

• Rigidesa gestió 
compres

• Escassetat de
comunicació entre agents

de
 G

es
tió

• Priorització criteris
econòmics

• Compliment 
pressupost

• Escassetat de
coneixements tècnics

sobre P+SAC
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88
Integrar criteris ambientals en la gestió de compres permet portar a terme una
CPAC.

Una bona gestió de compres ha de garantir els següents aspectes bàsics:

■ Disposar del P+S en el moment que es necessita.
■ Assegurar els nivells de qualitat establerts i requerits.
■ Assolir el menor cost integral possible.

Una bona gestió de CPAC, a més, ha de garantir un quart aspecte:

■ Generar el menor impacte ambiental possible sobre el medi.

Perquè la gestió de compres sigui AC, cal integrar criteris ambientals en la gestió
convencional de compres. Una de les maneres que hi ha per fer-ho possible, és
disposar d’un conjunt d’instruments de valoració ambiental que es puguin
integrar en la gestió de compres convencional i que permetin valorar i comparar
el comportament ambiental de P+S equivalents per tal d’identificar,
sempre que sigui possible13, aquell ambientalment més correcte.

En el Quadre 8.1 s’esquematitzen els conceptes que integren la gestió de
compres i els instruments de valoració ambiental per tal d’adquirir P+SAC.

13 Hi hagi oferta, sigui disponible al nostre país, tingui un preu de mercat competitiu, etc.
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Quadre 8.1 Conceptes que integren la gestió de compres i instruments de valoració ambiental 

Tres conceptes integren la gestió de compres: Què comprar, A qui comprar i
Quant comprar. Per decidir comprar P+SAC es disposa dels següents
instruments de valoració ambiental, que incideixen sobre dos dels tres conceptes
que integren la gestió de compres:

■ Què comprar – Qüestionari de selecció P+SAC.
■ A qui comprar – Qüestionari de selecció proveïdors AC.

I per comprar aquests P+SAC una de
les opcions que té l’Administració és
incloure, en els plecs de condicions
tècniques, criteris ambientals
addicionals a les especificacions
tècniques.

Exemple de plec de condicions en
el que es tenen en compte criteris

ambientals: "Orden de 14 de
Octubre de 1997  …….para incluir

la valoración ambiental como
exigencia objetiva de resolución de
los concursos que se convoquen"

QUÈ
(Selecció P+SAC)

• Qüestionari
selecció P+SAC

QUANT
(Estoc)

A QUI
(Selecció proveïdor)

• Qüestionari selecció
Proveïdors AC?Compra
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8.1 Instruments adreçats a la selecció de Productes i Serveis
Ambientalment Correctes 

Els instruments de valoració ambiental adreçats a la selecció de P+S han de
permetre respondre a la següent pregunta: Què comprar?, és a dir, quins són

els P+SAC que s’han d’adquirir?

Per tal de decidir quins són els P+SAC a comprar,
cal respondre les següents preguntes:

■  Amb quines prestacions?
■  Amb quines especificacions tècniques?
■  Amb quines especificacions ambientals?
■  A quin preu?
■  Amb quins altres serveis?

Els qüestionaris de selecció de P+SAC són exemples d’instruments
disponibles per valorar i comparar el comportament ambiental de P+S
equivalents, per tal d’identificar el que sigui ambientalment més correcte. 

Aquests, es poden presentar en forma de qüestionari o de matriu, i defineixen els
aspectes ambientals dels P+S equivalents per poder valorar el seu comportament
ambiental.

La comparació del comportament ambiental dels P+S equivalents avaluats,
permetrà identificar el que sigui ambientalment més correcte, que serà el P+S
millor valorat.

És possible utilitzar un únic qüestionari genèric per seleccionar P+SAC o bé
qüestionaris específics per a cadascuna de les categories de P+S que es
compren.

A continuació es presenta l’estructura bàsica d’un qüestionari genèric
–qüestionari de selecció de P+SAC (que s’adjunta i desenvolupa més
extensament a l’Annex III)–. Aquest qüestionari es compon de quatre apartats,
que s’indiquen en el quadre que es presenta a continuació.

QUÈ
(Selecció P+SAC)

• Qüestionari
selecció P+SAC
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Els apartats 1 i 2 són excloents per passar a avaluar el 3 (És un P+SAC?).
Finalment, a l’apartat 4 s’explica com fer la valoració de cadascun dels apartats
per tal de concloure si el P+S avaluat és AC.

QÜESTIONARI DE SELECCIÓ DE P+SAC:

1. CAL FER LA COMPRA?
2. QUIN ÉS L’IMPACTE SOBRE LA SEGURETAT I LA SALUT 

DE LES PERSONES?
3. ÉS UN P+SAC?

3.1. Disposa d’ecoetiqueta?
3.2. Altres consideracions

4. AVALUACIÓ

1. CAL FER LA COMPRA?
Abans de començar a valorar el comportament ambiental del P+S cal
plantejar-se la compra, és a dir, assegurar que aquesta és totalment
necessària i que la quantitat sol·licitada és l’apropiada.

2. QUIN ÉS L’IMPACTE SOBRE LA SEGURETAT I LA SALUT DE LES
PERSONES?
El primer condicionant a valorar en un P+S és el seu efecte sobre la seguretat
i la salut de les persones, que cal que sigui assumible. 

3. ÉS UN P+SAC?
Aquest apartat, tal i com diu el mateix títol, permet identificar els P+S que són
AC, entenent que són P+SAC els que asseguren un impacte ambiental més
reduït que el d’altres.
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3.1. Disposa d’ecoetiqueta?

Identificar si els P+S disposen d’algun marcat o etiquetat homologat serveix per
identificar P+SAC.

Les ecoetiquetes o etiquetes ecològiques (per a P+S) indiquen que un P+S s’ha
sotmès a un procés de certificació que assegura un impacte ambiental més
reduït que el d’altres, d’acord amb uns criteris prèviament establerts.

A Catalunya, la Direcció General de Qualitat
Ambiental (DGQA) del Departament de Medi
Ambient està certificant categories de P+S que
compleixen amb els requeriments de l’ecoetiqueta
comunitària (per productes) o del distintiu de
garantia de qualitat ambiental (per P+S).

Les categories de productes que disposen
d’ecoetiqueta comunitària14 i de P+S que
disposen del distintiu de garantia de qualitat
ambiental15 a Catalunya, es llisten a l’Annex V.

Altres ecoetiquetes que hi ha segons el país
d’origen són: el White Swan als Països Nòrdics, el
Blue Angel i el TÜV Eco-Circle a Alemanya, el
Milieukeur als Països Baixos, etc.

14 http://www.gencat.es/mediamb/qamb/c_dist10.htm
15 http://www.gencat.es/mediamb/qamb/c_eti8.htm

Distintiu de garantia
de qualitat ambiental

Ecoetiqueta d’àmbit
comunitari
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3.2. Altres consideracions

En cas que els P+S no disposin d’homologacions o certificacions que permetin
identificar-los com a P+SAC, es poden utilitzar qüestionaris ambientals com el
que es presenta i desenvolupa més extensament a l’apartat 3.2 de l’Annex III,
per valorar el comportament ambiental.

En aquest apartat es presenta un qüestionari per a productes i un qüestionari per
a serveis:

■ En el qüestionari per a productes s’avaluen els criteris ambientals del disseny;
de les primeres matèries utilitzades; de la producció, la neteja i el manteniment;
dels envasos i embalatges; del tractament i/o disposició final i altres.

■ En el qüestionari per a serveis s’avaluen els criteris ambientals dels
proveïdors, dels productes utilitzats i d’altres aspectes addicionals.
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4. AVALUACIÓ

A continuació es presenta una
metodologia per avaluar el
comportament ambiental de P+S.

Aquesta és una de les possibles
metodologies d’avaluació que es podria
utilitzar, ja que n’hi pot haver d’altres16.

L’avaluació del comportament
ambiental dels P+S comença a
l’apartat 1 (Cal fer la compra?). Si la
resposta a aquest apartat és negativa
(no) s’acaba la valoració; en cas contrari
es continua a l’apartat 2 (Quin és
l’impacte sobre la salut i la seguretat de
les persones?).

Si la resposta de l’apartat 2 és molt
s’acaba la valoració; en cas contrari es
continua a l’apartat 3 (És un P+SAC?).

Aquest apartat, es composa de dos
subapartats (3.1 i 3.2) que són
excloents, i permeten identificar els P+S
que són AC. 

16 Altres metodologies d’avaluació podrien ser valorar criteris diferents dels que es proposen en aquest qüestionari,
donar un pes específic concret a cadascun dels apartats i subapartats avaluats,etc.

1. CAL FER
LA COMPRA?

2. IMPACTE
IMPORTANT SOBRE

LES PERSONES?

3. ÉS UN P+SAC?

3.1. Disposa d’ecoetiqueta? 

3.2. Altres consideracions

P+S que assegura
comportament
ambientalment

correcte

Fl
NO

NO

SI

SI

P+S amb bon
comportament

ambiental

P+S
convencional

NO SI

Fl
MOLT POC
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En primer lloc, s’avalua el subapartat 3.1 (Disposa d’ecoetiqueta?). Si la resposta
és afirmativa (sí) indica que el P+S assegura un comportament AC. En cas
contrari, és a dir si la resposta és negativa (no) es continua al subapartat 3.2
(altres consideracions).

En aquest apartat, si la valoració final és afirmativa (sí) és a dir, del conjunt de
preguntes realitzades se’n responen més d’afirmatives que de negatives, es
considera que el P+S té un bon comportament ambiental.

Una vegada avaluats els P+S equivalents, cal identificar quin comprar, és a
dir, el que sigui l’ambientalment més correcte.

P+S AVALUATS

Cap dels P+S avaluats Algun o tots dels P+S
avaluats

Més d’1 P/S

• Demanar informació
ambiental demostrable

• Avaluar altres criteris

Cap dels P+S avaluats

P+S SELECCIONAT P+S SELECCIONAT

P+S SELECCIONAT

• Avaluar segons
altres criteris

COMPRA
CONVENCIONAL COMPRA AMBIENTALMENT CORRECTA

Algun o tots dels P+S
avaluats 1 únic

P/S

Disposa d’ecoetiqueta (assegura
comportament ambiental correcte)?

Altres consideracions (bon comportament ambiental)?

Més d’1 P/S

• Demanar informació
ambiental demostrable

• Avaluar altres criteris

1 únic
P/S
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Donat que els P+S disposin d’ecoetiqueta:

■ Si hi ha un únic P+S que en disposi, aquest serà el P+S millor valorat
–compra AC–.

■ Si hi ha més d’un P+S que compleixi aquest requeriment, caldrà demanar
informació addicional demostrable o tenir en compte altres aspectes per
decidir el P+S millor valorat –compra AC–.

En cas de no disposar cap P+S d’ecoetiqueta, es valoraran els P+S avaluats en
l’apartat d’altres consideracions, per decidir quin P+S identificar com a
ambientalment més correcte:

■ Si hi ha un únic P+S que respon afirmativament a aquest apartat serà el P+S
millor valorat –compra AC–.

■ Si hi ha més d’un P+S que respon afirmativament a aquest apartat, caldrà
demanar informació addicional demostrable o tenir en compte altres aspectes
per decidir el P+S millor valorat –compra AC–.

■ Per altra banda, si no hi ha cap dels P+S valorats que respongui
afirmativament a aquest apartat, s’hauran de tenir en compte altres criteris de
valoració per decidir quin P+S seleccionar. En aquest cas, per exemple, es
podrà seguir la gestió de compres convencional –compra
convencional–.
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8.2 Instruments adreçats a la selecció de proveïdors 

La clau de la CPAC és conèixer el mercat i la gamma de proveïdors AC, per tal
de garantir que la qualitat i el cost d’aquests siguin competitius enfront dels P+S
convencionals.

Conèixer el mercat significa disposar d’informació detallada del comportament
ambiental de cadascun dels proveïdors i de les oportunitats que presenten:
ubicació geogràfica, tipologia de P+SAC que ofereixen, disposició d’un
departament de R+D, altres prestacions o serveis addicionals que millorin el seu
comportament ambiental, etc. 

Per tant, disposar d’instruments que facilitin la selecció del proveïdor significa
comptar amb elements que permetin respondre a la següent pregunta: A qui
comprar?, és a dir, quins són els proveïdors AC?

A qui comprar fa referència a quin proveïdor AC
i depèn exclusivament de la gestió ambiental que
porta a terme.

Si l’Administració avalua la gestió ambiental dels
seus proveïdors, pot elaborar una base de dades
de proveïdors homologats, que faciliti la seva
selecció. 

A més, disposar d’un ventall de proveïdors de
P+S equivalents que porten a terme una
correcta gestió ambiental ofereix multitud d’avantatges per a la pròpia
Administració, entre les que caldria destacar la millora constant de l’oferta de P+S
a preus de mercat competitius.

Els qüestionaris de selecció de proveïdors AC són exemples d’instruments
utilitzats a l’hora de facilitar l’avaluació de la gestió ambiental dels proveïdors que
ofereixen P+S equivalents. 

A l’Annex IV s’adjunta una proposta de qüestionari genèric per seleccionar
proveïdors AC per a l’Administració.

A QUI
(Selecció proveïdor)

• Qüestionari selecció
Proveïdors AC
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És possible utilitzar un únic qüestionari genèric per homologar proveïdors AC, o
bé qüestionaris específics per als proveïdors de cadascuna de les categories de
P+S que es compren o contracten, com poden ser proveïdors de paper, de
productes de neteja, de material de construcció, etc.

A continuació es presenta l’estructura bàsica del qüestionari de selecció de
proveïdors AC, que s’adjunta i desenvolupa més extensament a l’Annex IV. 

Aquest qüestionari es compon de dos apartats que s’indiquen en el quadre que es
presenta a continuació. L’apartat 1 s’identifica si el proveïdor porta a terme una
gestió AC i l’apartat 2, es fa l’avaluació d’aquest per tal de concloure si el proveïdor
avaluat porta a terme una correcta gestió ambiental.

QÜESTIONARI DE SELECCIÓ DE PROVEÏDORS de P+SAC:

1. ÉS UN PROVEÏDOR QUE PORTA A TERME UNA GESTIÓ AC?
1.1. Disposa de certificat de gestió ambiental (EMAS/ISO14001)?
1.2. Altres consideracions

2. AVALUACIÓ

1. ÉS UN PROVEÏDOR QUE PORTA A TERME UNA GESTIÓ AC?

1.1. Disposa de certificat de gestió ambiental (EMAS/ISO 14001)?

Identificar si els proveïdors disposen de certificacions de gestió mediambiental
(segons EMAS i/o ISO 14001) serveix per identificar els
proveïdors AC.

Les certificacions voluntàries de Sistemes de Gestió
Mediambiental (SGMA) –Reglament 1836/00 EMAS, d’àmbit
europeu i Norma ISO 14001 d’àmbit internacional–,
comprometen les empreses que les implanten a portar a
terme una gestió de les seves activitats respectuosa amb el medi ambient.
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1.2. Altres consideracions

En cas que els proveïdors no disposin de certificacions que permetin identificar
els proveïdors que porten a terme una correcta gestió mediambiental, es
poden utilitzar qüestionaris ambientals com el que es presenta i desenvolupa
més extensament a l’apartat 1.2 de l’Annex IV, per valorar la gestió
ambiental dels proveïdors.

En aquest qüestionari s’avaluen els criteris ambientals de la gestió global de
les seves activitats, de les operacions de producció, de neteja i de
manteniment, dels productes, envasos i embalatges utilitzats, del parc mòbil,
etc. 

2. AVALUACIÓ

A continuació es presenta una
metodologia per avaluar el
comportament ambiental de
P+S.

Aquesta és una de les possibles
metodologies d’avaluació que es
podrien utilitzar, ja que n’hi pot
haver d’altres17.

L’apartat 1 (És un proveïdor que
porta a terme una gestió AC?) es
composa de dos subapartats (1.1
i 1.2) que són excloents, i
permeten identificar els
proveïdors que porten a terme
una gestió AC.

17 Altres metodologies d’avaluació podrien ser valorar criteris diferents dels que es proposen en aquest qüestionari,
donar un pes específic concret a cadascun dels apartats i subapartats avaluats,etc.

1. ÉS UN PROVEÏDOR QUE PORTA
A TERME UNA GESTIÓ AC?

1.1. Disposa de certificat de gestió
ambiental (EMAS/ISO 14001)?

1.2. Altres consideracions

Proveïdor
assegura una

gestió ambiental
correcta

Proveïdor
porta a terme
una correcta

gestió ambiental

NO

NO

SI

SI

Altres
proveïdors
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En primer lloc, s’avalua el subapartat 1.1 (Disposa de certificat de gestió
ambiental -EMAS i/o ISO 14001-?). Si la resposta és afirmativa (sí) indica que
el proveïdor assegura una gestió AC. En cas contrari, és a dir si la resposta
és negativa (no) es continua al subapartat 1.2 (altres consideracions).

En aquest apartat, si la valoració final és afirmativa (sí), és a dir, del conjunt de
preguntes realitzades se’n responen més d’afirmatives que de negatives, es
considera que el proveïdor porta a terme una correcta gestió ambiental.

Una vegada avaluats els proveïdors de P+S equivalents, cal identificar a qui
comprar, és a dir, el que porti a terme la millor gestió ambiental.

Proveïdors AVALUATS

Cap dels proveïdors
avaluats

Algun o tots dels
proveïdors avaluats

Més d’1 proveïdor

• Demanar informació
ambiental demostrable

• Avaluar altres criteris

Cap dels proveïdors
avaluats

proveïdor SELECCIONAT

proveïdor SELECCIONAT

• Avaluar segons
altres criteris

COMPRA
CONVENCIONAL COMPRA AMBIENTALMENT CORRECTA

Algun o tots dels
proveïdors avaluats 1 únic

proveïdor

Disposa de certificat gestió ambiental –EMAS/ISO
4001– (assegura una gestió AC)?

Altres consideracions (correcta gestió ambiental)?

Més d’1 proveïdor

• Demanar informació
ambiental demostrable

• Avaluar altres criteris

1 únic
proveïdor
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Donat que els proveïdors disposin de certificat de gestió ambiental
(EMAS/ISO14001):

■ Si hi ha un únic proveïdor que en disposi, aquest serà el proveïdor millor
valorat –compra AC–.

■ Si hi ha més d’un proveïdor que compleixi aquest requeriment, caldrà demanar
informació addicional demostrable o tenir en compte altres aspectes per
decidir el proveïdor millor valorat –compra AC–.

En cas de no disposar cap proveïdor de certificat de gestió ambiental (EMAS/ISO
14001), es valoraran els proveïdors avaluats en l’apartat d’altres consideracions,
és a dir, quin proveïdor porta a terme una millor gestió ambiental:

■ Si hi ha un únic proveïdor que respon afirmativament a aquest apartat serà el
proveïdor millor valorat –compra AC–.

■ Si hi ha més d’un proveïdor que respon afirmativament a aquest apartat, caldrà
demanar informació addicional demostrable o tenir en compte altres aspectes
per decidir el proveïdor millor valorat –compra AC–.

■ Per altra banda, si no hi ha cap dels proveïdors valorats que respongui
afirmativament a aquest apartat, s’hauran de tenir en compte altres criteris de
valoració per decidir quin proveïdor seleccionar. En aquest cas, per exemple,
es podrà seguir la gestió de compres convencional –compra convencional–.
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99
L’Administració adquireix una gran quantitat i diversitat de P+S, i en aquest capítol
es presenten recomanacions generals per avaluar si aquests són AC.

En primer lloc, s’esmenten exemples de criteris ambientals generals que
poden complir els P+SAC. Aquests criteris, són bàsicament els que s’han
presentat en els qüestionaris per a P+SAC i per a proveïdors AC del capítol
anterior.

També s’esmenten exemples de criteris ambientals per categories de P+S
(material d’oficina, productes de neteja, construcció, etc.) i en alguns casos
s’arriben a citar els criteris ambientals específics de P+S (paper, aixetes,
netejavidres, etc.).

Cal tenir en compte que les recomanacions i els criteris que es presenten, poden
estar subjectes a possibles variacions en el temps, a causa dels múltiples factors
que interactuen en la gestió de compres (nous avenços, canvis en la demanda
social, etc.).

Quadre 9.1: Productes i serveis ambientalment correctes (P+SAC).

Minimitza residus
i emissions

Minimitza ús i consum
(aigua, energia, etc.)

Embalatges mínims
i reciclables/
reutilitzables

Reciclable/
reutilitzable

Lliure de
substàncies

perilloses

Matèries primeres
renovables,

reciclades, etc.

Modular/
recarregable/
recanviable

Altres
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9.1 Recomanacions generals 

Exemples de criteris generals que s’han de tenir en compte a l’hora d’adquirir
P+SAC són:

✔ Disposa d’ecoetiqueta
✔ El proveïdor disposa de certificat de gestió ambiental 

(EMAS/ISO 14001) 
✔ AltresEs

tàn
da

rds
 

o i
nd

ica
do

rs

CRITERIS GENERALS A AVALUAR

✔ És de llarga durabilitat
✔ Es fabrica amb monomaterials
✔ Sense mescles de components no separables
✔ És modular (descomponible en peces bàsiques)
✔ Pot tenir diversos usos
✔ S’han eliminat les característiques no essencials
✔ Altres

• Respecte al 
disseny

✔ No s’utilitzen substàncies perilloses per a la salut de les persones o
per al medi ambient

✔ S’utilitzen primeres matèries reciclables, reutilitzables o renovables
✔ No s’utilitzen primeres matèries que provenen de regions protegides
✔ Altres

• Respecte a 
les primeres 

matèries

✔ Es porta a terme una gestió AC de les activitats desenvolupades
✔ S’utilitzen tecnologies AC (MTD)
✔ Es disposa de sistemes d’estalvi (d’aigua, d’energia, etc.) 
✔ S’utilitzen sistemes de recuperació energètica
✔ Es disposa d’energies renovables
✔ S’utilitzen recursos de forma eficient (aigua, energia, etc.)
✔ Es minimitza la generació de residus i d’emissions
✔ S’apliquen bones pràctiques de gestió
✔ Altres

• Respecte a la 
producció, neteja 

i manteniment

Alt
res

Continua a la pàgina següent
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✔ No contenen substàncies perilloses per a la salut de les persones o
per al medi ambient

✔ Se’n redueix la quantitat
✔ S’utilitzen materials reciclables, reutilitzables, etc.
✔ S’evita l’ús d’envasos individuals
✔ Són reciclables, reutilitzables, etc.
✔ S’incorpora en programes logístics de devolució i de reciclatge
✔ Es disposa de sistemes de reciclatge, a escala local, per als

embalatges i els productes utilitzats
✔ Altres

• Respecte als
envasos 

i embalatges

✔ S’apliquen bones pràctiques en la gestió d’estocs
✔ Altres

• Respecte a
l’emmagatzematge

✔ S’utilitzen canals de distribució respectuosos amb el medi ambient 
✔ S’obté d’un subministrador local
✔ Altres

• Respecte a la
distribució

CRITERIS GENERALS A AVALUAR

✔ Es manté fàcilment en condicions d’operació
✔ Es minimitza el consum de recursos (energia, aigua, etc.)
✔ Es redueix la generació de residus i d’emissions
✔ No s’utilitzen substàncies perilloses
✔ És fàcilment reparable
✔ Es disposa de mòduls recarregables
✔ Es disposa de recanvis
✔ És fàcilment actualitzat o modernitzat
✔ Altres

• Respecte a l’ús,
al manteniment 

i a la neteja

✔ És reutilitzable o reciclable (el producte o les seves parts)
✔ S’incorpora en programes logístics de devolució i de reciclatge
✔ El tractament o la disposició és a escala local
✔ Altres

• Respecte al
tractament i a la

disposició

✔ Segons l’ACV, l’impacte ambiental del P+S és reduït
✔ Forma part d’una base de dades de P+SAC
✔ Altres

Alt
res

Font: http://www.epa.gov/opptintr/epp i elaboració pròpia.

• Altres
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9.2 Criteris ambientals de Productes i Serveis

En aquest apartat es llisten exemples de criteris ambientals que poden complir les
categories de P+S per ser AC.

No es tracta d’un llistat de criteris exhaustiu, sinó que vol ser una primera
aproximació d’exemples de criteris ambientals, útils per als agents implicats en
la gestió de compres de l’Administració, a fi de comprar P+SAC.

Es presenten criteris ambientals per a les següents categories de P+S:

• Categories de productes

✔ Material d’oficina
✔ Productes de neteja i de manteniment
✔ Vehicles i maquinària 
✔ Mobiliari urbà
✔ Material de construcció
✔ Material de jardineria
✔ Equipaments diversos (frigorífics, aires condicionats, etc.)

COMPRA PÚBLICA

• Categories de serveis
✔ Operacions de neteja 
✔ Operacions de manteniment
✔ Transport

Criteris ambientals de categories de productes

Material d’oficina
El material d'oficina és molt divers i pot englobar des de mobles i equips
electrònics fins a material fungible, per citar alguns exemples.

Un punt especialment important és la compra de paper ja que se’n consumeixen
grans quantitats. Altres equips a tenir en compte per la quantitat de residus que
generen són els equips electrònics com ordinadors, faxs, impressores o
fotocopiadores.



• MATERIAL D’ESCRIPTORI

• Criteris generals 
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• PAPER

✔ Amb material reciclat, totalment o parcialment
✔ Blanqueig sense clor sempre que les seves aplicacions ho permetin,

total o parcialment
✔ Amb productes aplicats al paper de baixa perillositat (tints, coles,

adhesius)
✔ No plastificat
✔ Altres

CRITERISMATERIAL D’OFICINA

• MOBLES D’OFICINA

✔ Recoberts amb pintures amb pigments naturals o a l'aigua
✔ Amb materials sense substàncies perilloses
✔ Amb fundes i coixins fabricats amb materials naturals, les fundes de

cuir que estiguin acolorides amb colors naturals, etc.
✔ Altres

✔ Llapis amb mines recanviables, no lacats, etc.
✔ Llapis de color sense capa de laca 
✔ Bolígrafs recanviables
✔ Arxivadors i carpetes de cartró reciclat
✔ Sobres reciclables sense finestretes de plàstic
✔ Cartutxos reciclables
✔ Altres

✔ Amb consum energètic adaptat a la xarxa
✔ Amb sistemes automàtics d'estalvi energètic18

✔ Amb formes d’estalvi energètic adaptables per l’usuari
✔ Equips que quan s’apaguen els aparells és possible tallar

completament la connexió a la xarxa elèctrica
✔ Amb emissions i sorolls reduïts
✔ Amb acumuladors en lloc de piles, sense metalls pesants
✔ Amb opció d’utilitzar paper reciclat
✔ Altres

• Endolls, clavilles i 
components electrònics

✔ Sense substàncies perilloses
✔ Altres

Continua a la pàgina següent

18 Al Regne Unit l’energia utilitzada pels equipaments d’oficina representa aproximadament el 20% del consum
d’energia utilitzada a l’oficina i d’aquesta proporció 2/3 són consumits pels PC i monitors. En algunes oficines,
aquests equipaments poden arribar a consumir el 70% de l’energia gastada.

• EQUIPAMENTS ELECTRÒNICS



• Ordinadors

✔ Amb cel·les separables
✔ Altres

• EQUIPAMENTS ELECTRÒNICS

✔ Amb connexió a l’ordinador per enviar i rebre faxs sense utilitzar
paper

✔ Altres

✔ Amb opció d'impressió a dues cares 
✔ Amb nivells baixos d'emissió d'ozó 
✔ Altres

✔ Amb opció d’impressió a dues cares 
✔ Amb nivells baixos d'emissió d'ozó
✔ Altres

✔ Amb possibilitat d'expandir les seves prestacions per optimitzar la
seva utilització

✔ Amb la peça del rellotge que no contingui ni mercuri ni cadmi
✔ Altres

✔ Amb la làmpada sense cadmi
✔ Altres
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• Teclats

CRITERISMATERIAL D’OFICINA

• Faxs

• Impressores

• Fotocopiadores

• Pantalles

Font: http://www.wnn.or.jpg/gpne, http://www.gencat.es, Guia "Valor Plus" i elaboració pròpia.

Productes de neteja i de manteniment
S’inclouen en la categoria de productes de neteja i de manteniment tots els
productes utilitzats en aquestes operacions, com per exemple detergents,
netejavidres, desinfectants o pintures.



• Netejavidres
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• Detergents

✔ Biodegradables
✔ Sense un elevat contingut de fosfonats i fosfats19

✔ Sense productes perillosos, cancerígens, compostos que afectin la
capa d'ozó o excedeixin els límits de Compostos Orgànics Volàtils
(COV)

✔ Sense components irritants
✔ Altres

CRITERISPRODUCTES NETEJA

✔ Amb etanol
✔ Altres

• Llevataques

✔ Amb dissolvents amb alcohol o acetona
✔ Sense dissolvents clorats
✔ Amb ceres en calent millor que ceres dissoltes
✔ Altres

• Desembussadors
✔ Mecànics preferibles als químics
✔ Altres

• Desinfectants
✔ Sense productes àcids o corrosius
✔ Sense CFC, metanol o altres productes perillosos
✔ Altres

Font: http://www.epa.gov/opptintr/epp, Guia "Valor Plus" i elaboració pròpia.

• Olis

✔ Vegetals i sintètics preferibles als minerals (per la seva major durada i
menor grau de contaminació)

✔ Reciclats
✔ Altres

CRITERISPRODUCTES MANTENIMENT

• Pneumàtics
✔ Recautxutats
✔ Altres

• Pintures i vernissos

✔ Sense metalls pesants ni components perillosos
✔ A l'aigua o amb pigments naturals
✔ Amb emissions de COV mínimes
✔ Altres

Continua a la pàgina següent

19 Els requeriments per als proveïdors de Commonwealth of Massachusetts exigeixen un contingut màxim de fosfats
del 5% en pes.
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• Bateries

✔ De vida útil llarga
✔ Recarregables
✔ Sense metalls pesants
✔ Altres

CRITERISPRODUCTES MANTENIMENT

• Anticongelants
✔ Sense etilenglicol ni metanol
✔ A base d'alcohol etílic a l’eixugaparabrisa
✔ Altres

Font: http://www.wnn.or.jpg/gpne, Guia "Valor Plus" i elaboració pròpia.

Vehicles i maquinària
En la compra de vehicles bàsicament s’ha de tenir en compte el consum
energètic així com els nivells de NOx, CO, CO2 i hidrocarburs emesos a
l’atmosfera. 

També cal valorar la tipologia de materials utilitzats en la fabricació, la vida útil i el
desballestament i reutilització i/o reciclatge de cada component.

✔ Amb baix consum de carburant
✔ Amb productes sense CFC
✔ Amb components reciclats
✔ Amb nivells baixos d’emissions a l’atmosfera
✔ Amb catalitzadors quan hi ha consum de benzina sense plom
✔ Adaptació al funcionament amb mescla gas-gasoil (per disminuir els

costos de funcionament i d'emissions nocives) dels motors dièsel
✔ Amb equips de refrigeració amb el mínim efecte sobre la capa d’ozó i

l’escalfament global
✔ De fàcil desballestament i reciclatge dels seus components
✔ Amb consum de biocombustibles o l’ús d’energies renovables
✔ Altres

CRITERISPRODUCTES MANTENIMENT

Font: http://www.epa.gov/opptintr/epp, Guia "Valor Plus" i elaboració pròpia.



• Enllumenat
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✔ Senyalització horitzontal amb baix contingut en dissolvents
✔ Instal·lació i manteniment del mobiliari urbà sense abrasius químics
✔ Altres

CRITERISMOBILIARI URBÀ

Mobiliari urbà
Inclou senyalització viària utilitzada a les carreteres i municipis, bancs, papereres
o construccions, places i zones d'esbarjo, tanques fixes i mòbils, etc.

Font: Guia "Valor Plus" i elaboració pròpia.

• Material de construcció

✔ Amb materials reciclats (formigó, graves, sorres, vidre, etc.)
✔ Amb adhesius amb olor neutra, i sense emissions de compostos

perillosos o cancerígens
✔ Amb aïllants tèrmics o materials refractaris que ajudin a reduir les

pèrdues i optimitzar el consum d'energia
✔ Reutilitzats (bigues, elements prefabricats de formigó, revestiments,

paviments, xapes, etc.)
✔ Altres

CRITERISCONSTRUCCIÓ 

Material de construcció
S’inclouen en aquest apartat tant els materials utilitzats en la construcció
d’edificis, infraestructures, etc. com els materials utilitzats en el seu
manteniment.

Font: Guia d’Aprofitament de residus de la construcció i elaboració pròpia.

✔ Amb sensors de moviment humà d’encesa de llum
✔ Amb energies renovables
✔ Làmpades eficients, de llarga durada, incandescents, de vapor de

sodi, etc
✔ Fluorescents amb el mínim contingut de mercuri o sense, i tubs

prims, sense components radioactius, etc.
✔ Altres

• Aixetes, dutxes,
lavabos, etc.

✔ Amb dispositius d’estalvi d’aigua
✔ Amb mecanismes limitadors de cabal
✔ Altres
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✔ Compost de residus orgànics
✔ Herbicides i fitosanitaris poc persistents en el sòl
✔ Espècies autòctones adaptades al clima i a la disponibilitat d'aigua 
✔ Sistemes de reg de baix consum d’aigua
✔ Altres

CRITERISMATERIAL JARDINERIA

Material de jardineria
Es llisten criteris ambientals per als materials utilitzats per a la revegetació i
manteniment dels jardins públics i de les zones forestals.

En aquests casos s’utilitzen productes com herbicides, insecticides i fitosanitaris,
que emprats incorrectament poden tenir un impacte ambiental considerable. 

Font: Guia d’Aprofitament de residus de la construcció, http://www.wnn.or.jpg/gpne
i elaboració pròpia.

• Frigorífics

✔ Amb aïllament i escumes amb el mínim efecte sobre la capa d’ozó i
l’escalfament global

✔ Amb servei postvenda eficient (per allargar la vida útil dels béns
subministrats)

✔ Altres

CRITERISEQUIPAMENTS DIVERSOS

Equipaments diversos
Altres equips que es poden comprar tenint en compte criteris ambientals són:

• Equips d’aire condicionat

✔ Amb líquids refrigerants amb el mínim efecte sobre la capa d’ozó i
l’escalfament global

✔ Amb servei postvenda eficient (per allargar la vida útil dels béns
subministrats)

✔ Poc sorollosos
✔ Altres

Font: Guia "Valor Plus" i elaboració pròpia.
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Criteris ambientals de categories de serveis

Els serveis són contractes per a la realització de tasques o operacions
específiques com ara la neteja, el manteniment d’instal·lacions i d’equips o els
serveis de transport d’una Administració.

Es poden definir com a serveis AC aquells que compleixen bàsicament amb els
següents requeriments:

■ Són més eficients.
■ Presenten uns consums menors.
■ Utilitzen productes AC20.
■ Minimitzen la generació de residus i d’emissions.
■ Garanteixen una gestió AC de les seves activitats.

Les empreses que ofereixen serveis AC han de portar a terme les seves activitats
d’acord amb la normativa mediambiental d’aplicació, essent responsables dels
productes utilitzats i dels residus generats.

A continuació es presenten alguns exemples de serveis AC que pot contractar
l’Administració:

Operacions de neteja
En algunes d’aquestes operacions s’utilitzen substàncies perilloses i es generen
residus que cal gestionar correctament (envasos, draps i esponges impregnats de
productes de neteja, etc.).

Són operacions a controlar des de l’Administració, ja que sovint es contracten a
empreses externes i cal assegurar que portin a terme un servei AC.

20 Fet que implica que els productes utilitzats han de complir les especificacions anteriors.
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Es proposen les següents recomanacions per tal d’oferir un servei AC en les
operacions de neteja:

Font: http://www.gencat.es i elaboració pròpia.

✔ Utilització de productes AC
✔ Consum moderat de productes de neteja i d’aigua
✔ Ús de cada producte per a la funció que li és aplicable
✔ Amb dispositius de dosificació de productes
✔ Amb maquinària eficient energèticament
✔ Altres

CRITERISOPERACIONS NETEJA

Operacions de manteniment
Igual que en les operacions de neteja, en algunes de les operacions de
manteniment també s’utilitzen substàncies perilloses i es generen residus
especials (restes i pots de pintures, de dissolvents, d’olis, d’anticongelants, etc.).

Aquestes operacions també cal que siguin controlades des de l’Administració, ja
que sovint es contracten a empreses externes i cal assegurar que porten a terme
un servei AC.

Es proposen les següents recomanacions per avaluar que un servei de
manteniment és AC:

✔ Utilització de productes AC
✔ Consum moderat de productes
✔ Gestió correcta dels residus generats (restes i pots de pintura, olis

usats, etc.)
✔ Amb maquinària eficient energèticament
✔ Altres

CRITERISOPERACIONS MANTENIMENT
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Transport 
L’Administració pot contractar serveis de transport tant per a passatgers com per
a mercaderies. 

Es proposen les següents recomanacions per avaluar que un servei de
manteniment és AC:

Font: http://www.epa.gov/opptintr/epp i elaboració pròpia.

✔ Amb vehicles AC
✔ Opuscles informatius, targetes, etc. amb components reciclats
✔ Targeta multiviatges
✔ Altres

CRITERISTRANSPORT
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Agenda 21 local: sistema en què les
autoritats locals treballen en associació
amb tots els sectors de la comunitat
per preparar els plans d’acció per
aplicar la sostenibilitat a escala local.

Anàlisi del Cicle de Vida (ACV):
avaluació, mitjançant un conjunt
sistemàtic de procediments, de les
entrades i sortides de matèria i energia
i de l’impacte ambiental atribuïble a un
P+S al llarg del seu cicle de vida.

Bones pràctiques ambientals:
conjunt de formes correctes
d’actuació del personal i de gestió i de
control de les activitats, productes i
serveis, que afavoreix la minimització
de residus i d’emissions. Són
exemples de bones pràctiques una
bona gestió de les compres o dels
estocs, un bon manteniment preventiu
o predictiu, o un bon control de les
variables de procés. Les bones
pràctiques poden ser dutes a terme,
en general, amb molt poc cost i, per
tant, amb un retorn ràpid de la inversió.
És una de les formes de minimització
de residus i emissions més efectives.

Cicle de vida: conjunt d’estadis pels
quals passa un producte o servei
mentre és útil.

Cost integral: cost que resulta d’una
unitat final acabada i lliurada,
acumulant la suma de tots els costos
dels processos que conformen la
cadena logística.

Desenvolupament sostenible: 
desenvolupament econòmic i social
que té lloc sense detriment del medi
ambient ni dels recursos naturals dels
quals depenen les activitats humanes i
el desenvolupament, tant del present
com del futur.

Disseny ecològic (Ecodisseny):
disseny d’un producte, projecte,
actuació, etc. que té en compte la
seva incidència material i potencial
sobre el medi ambient. El disseny
ecològic fomenta l’ús de material
reciclat, la disminució de volum i pes
dels productes, la seva reutilització o
reciclatge i l’allargament del seu cicle
de vida.

Durabilitat: la durabilitat associada a
un producte fa referència a l’estalvi
d’impactes ambientals del mateix, ja
que s’ha de reemplaçar menys sovint i
per tant es minimitzen consums. Una
taxa de renovació menor també sol
representar un estalvi econòmic.

Equivalents, productes i/o serveis:
aquells que tenen el mateix valor i
donen les mateixes prestacions,
podent ser alternatius i substitutius l’un
per l’altre.

Estoc: quantitat de producte que es
troba acumulada en un lloc determinat,
podent ésser aquest fix o bé en
moviment cap a centres de distribució.
La seva finalitat és la d’aconseguir un
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flux continu de productes.

Compra Pública Ambientalment
Correcta (CPAC): aquella compra
de P+SAC realitzada per
l’Administració.

Etiqueta ecològica (Ecoetiqueta):
indica que un P+S s’ha sotmès a un
procés de certificació que assegura
un impacte ambiental més reduït que
el d’altres P+S.

Gestió del residu: conjunt
d’operacions que s’inicien amb la
recollida del residu fins al seu
tractament final. Això inclou la
recollida, el transport, l’emma-
gatzematge, la valorització i la
disposició del rebuig.

Impacte ambiental: alteració de les
característiques inicials del medi
ambient provocada per un projecte,
una obra o una activitat.

Medi ambient: conjunt dels
elements biòtics (flora i fauna) i
abiòtics (energia solar, aigua i terra
mineral) que integren un determinat
espai, que afecten el
desenvolupament i la supervivència
d’un organisme, i que permeten el
desenvolupament d’ecosistemes.

Minimització: conjunt de mesures
organitzatives, operatives i
tecnològiques necessàries per a
disminuir la quantitat i perillositat dels

residus i emissions generats en un
procés productiu, mitjançant la seva
reducció i el reciclatge en origen.

Prevenció: conjunt de mesures
destinades a evitar la producció de
residus, o a aconseguir la seva
reducció o la de la quantitat de
substàncies perilloses o contaminats
presents.

Prevenció de la contaminació:
política empresarial o de l’admi-
nistració pública que prioritza l’ús de
materials i l’aplicació de processos i
procediments que redueixen o
eliminen la generació de residus i
emissions al mateix lloc on s’originen.

Producte i/o servei
ambientalment correctes
(P+SAC): aquell producte i/o servei
amb un impacte ambiental més reduït
que el d’altres P+S.

Proveïdor ambientalment
correcte (Proveïdor AC): aquell
proveïdor que porta a terme una
gestió ambientalment correcta de les
seves activitats.

Reciclatge: opció de valorització
consistent a reutilitzar un residu en el
procés de fabricació del mateix
producte, o d’un producte amb una
funció anàloga. 

Recuperació: opció de valorització
consistent a aprofitar les substàncies
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o els recursos energètics valuosos
continguts en un residu.

Reducció en origen: disminució del
volum o la perillositat dels residus
generats en una operació mitjançant
pràctiques adequades o la
modificació de les operacions que
impliquen l’ús de tecnologies més
netes o d’equips més eficients, la
substitució de reactius o la
modificació de la composició dels
productes.

Residu: Material que es genera com
a conseqüència no desitjada de
qualsevol activitat humana, el
generador o posseïdor del qual se
n'ha desprès o té la intenció o
obligació de desprendre-se'n.

Sistema de Gestió Mediambiental
(SGMA): conjunt de l’estructura
organitzativa, procediments, respon-
sabilitats, pràctiques i recursos que
defineixen la política ambiental d’un
organisme i la manera de portar-la a la
pràctica.

Valorització: conjunt d’operacions
que tenen per objectiu que un residu
torni a ser utilitzat, totalment o parcial
(p.e. reciclatge, recuperació, rege-
neració o valorització de components
dels residus).
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1111
11.1 Adreces d’Internet

Centre Català del Reciclatge:
http://www.junres.es/ccr/
Organisme de la Junta de Residus que
té com a un dels seus objectius
promoure el mercat dels materials i
productes reciclats.
En la seva pàgina web es pot trobar
informació sobre el mercat dels
productes ambientalment correctes
(tipus de productes disponibles,
característiques, etc.)

International Council for Local
Environmental Iniciative:
http://www.iclei.org/ 
Institut europeu d’administracions
locals que investiga i promociona la
implantació del desenvolupament
sostenible a Europa.
En aquesta adreça es pot trobar
informació sobre la CPAC i exemples
d’aplicació en diferents països.

Environmental Protection Agency
(EPA):
http://www.epa.gov/opptintr/epp 
Adreça de l’Agència nord-americana
de medi ambient, en la que es pot
aconseguir informació sobre criteris i
exemples d’aplicació de la CPAC.

Organization for Cooperation and
Development of Economy (OCDE):
http://www.ocde.org 
Organització internacional per a la
cooperació i el desenvolupament
econòmic. Es recullen especificacions
sobre els criteris ambientals a
contemplar en el comerç

internacional.
El Centre per a l’Empresa i el Medi
Ambient:
http://www.gencat.es/mediamb/cema

Organisme del Departament de Medi
Ambient on es pot accedir a
informació sobre pràctiques
adoptades a empreses i processos de
producció que redueixen l’emissió de
contaminants i minimitzen consums. 

Green Purchasing Network:
http://www.wnn.or.jpg/gpne 

En aquesta adreça es pot aconseguir
informació sobre la CAC i fitxes
tècniques de P+SAC.

Europeans Partners for the
Environment (EPE):
http://www.epe.be 

Associació de diferents organitzacions
europees relacionades amb el medi
ambient, com per exemple:
European Green Purchasing Network
(EPGN) (xarxa europea de promoció
de la CAC), European Eco-Efficiency
Iniciative (EEEI) (Iniciativa per a la
promoció de l’ecoeficiència i la CAC).

Centre de Terminologia,
TERMCAT:
http://www.termcat.es

El Centre de Terminologia TERMCAT
com a instrument de la política
lingüística del govern de Catalunya,
vinculat a l’Institut d’Estudis Catalans,
és l'organisme encarregat de la
coordinació general de les activitats
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terminològiques relatives a la llengua
catalana, i impulsa el desenvolupament
de productes d'enginyeria lingüística.
11.2 Organismes

El Centre per a l’Empresa i el Medi
Ambient
París, 184 3a planta
08036 Barcelona
Tel. (93) 415 11 12
Fax (93) 237 02 86
http://www.gencat.es/mediamb/cipn

Departament de Medi Ambient
Av. Diagonal, 525
08029 Barcelona
Tel. (93) 419 30 85 / 444 50 00
Fax (93) 419 76 30
http://www.gencat.es/mediamb

Ministerio de Medio Ambiente
Pza. San Juan de la Cruz, s/n
28071 Madrid
Tel. (91) 597 60 00
Fax (91) 597 63 61
http://www.mma.es

Junta de Residus
Centre Català del Reciclatge
Dr. Roux 80
08036 Barcelona
Tel. (93) 567 33 00
Fax (93) 567 32 94
http://www.junres.es
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Font: Taula rodona "Compri reciclat i ambientalment correcte". Sector de les compres
públiques. OPPR, 8 de juliol de 1999.

Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment per
a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (DOGC núm. 2697 de 6
d’agost de 1998).

Plec de clàusules administratives particulars. Contracte d’obra pel sistema
Concurs presentat per la Junta de Residus, Departament de Medi Ambient,
Generalitat de Catalunya. Juliol de 1998.

Concurs per la conservació, instal·lació i explotació publicitària del
mobiliari urbà. Plec de condicions aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament
de Barcelona. Febrer de 1998.

Ordre del 14 d’octubre de 1997, relativa als criteris de modificació de les
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació en el
Ministerio de Medio Ambiente per a incloure la valoració ambiental com a
exigència objectiva de resolució dels concursos que convoquin (BOE núm. 259
de 29 d’octubre de 1997).

Resolució de 8 d’agost de 1997, relativa als criteris mediambientals per a
l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes i
sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua (DOGC núm. 2500 de 21 d’octubre de
1997).

Ordre del 2 de maig de 1994, relativa a la convocatòria per a la concessió de
subvencions destinades a impulsar el consum de matèries i substàncies
recuperades. (DOGC núm. 1896 de 13 de maig de 1994) L’Art. 3.1 està deixat
sense efecte per l’Ordre de 15 de març de 1996.

Plec de clàusules administratives. Contracte d’obres hidràuliques presentat
pel Ministerio de Medio Ambiente.

Criteris ambientals en el disseny, la construcció i la utilització dels
edificis. Pla de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya.



A continuació es presenta una proposta de política de CAC que podria ser
adoptada per qualsevol Administració Pública que volgués fomentar la CPAC.

Diu així:

La compra i l’ús de productes i serveis genera impactes ambientals sobre l’entorn.
[NOM DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA] coneixedora de l’impacte positiu que
pot tenir sobre el medi ambient la Compra Pública Ambientalment Correcta (CPAC),
es proposa integrar criteris ambientals en la seva adquisició de productes i serveis
(P+S).

Així doncs, i malgrat que el medi ambient no pot ser el centre de la missió
professional de l’Administració, la integració de criteris ambientals en la gestió de
compres proporcionarà guanys econòmics, socials i ambientals.

Proposta global de política.
• La màxima autoritat municipal donarà suport i s’implicarà en el

desenvolupament de la política de compres de Productes i Serveis
Ambientalment Correctes (P+SAC).

• El personal col·laborarà en la prevenció dels impactes ambientals associats a
les compres, introduint criteris ambientals en els criteris convencionals de
compra.

• Els criteris ambientals es consideraran en la fase de planificació d’adquisicions
i en els processos de presa de decisions.

• Tots els departaments, oficines i institucions hauran d’assegurar-se que els
agents contractats utilitzen productes preferiblement Ambientalment Correctes
(AC) i es contemplen els aspectes ambientals en els serveis oferts.

• La responsabilitat de les CPAC serà compartida entre el personal de
programació, contractació i compres.

• La CPAC serà un dels principals compromisos de l’Administració en prevenció
de la contaminació.

[NOM DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA] es compromet al següent:
• Incrementar l’adquisició de P+SAC.
• Identificar i implantar projectes pilots per tal d’afavorir la incorporació de criteris

ambientals en l’adquisició de P+S.
• Establir programes de foment (incentius diversos) entre els agents implicats en

la gestió de compres per tal d’afavorir la promoció de la CPAC.
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1. Cal fer la compra?

SÍ NO

1.1.S’ha revisat que internament no es disposa de
productes alternatius disponibles? ❑ ❑

1.2.El producte és realment necessari? (s’han estudiat alternatives 
a la compra del producte com podria ser el lloguer, compartir 
el producte, etc.) ❑ ❑

1.3.La quantitat sol·licitada és l’apropiada i se n’assegura l’ús? ❑ ❑

Valoració final (Apartat 1) ❑ ❑

* Si no cal fer la compra s’acaba la valoració, en cas contrari cal respondre les preguntes
que es llisten a continuació.

2. Quin és l’impacte sobre la seguretat i la salut de les persones?

Descripció: Poc
IMP

IMP

❑ ❑

Valoració final (Apartat 2) ❑ ❑

* Si l’impacte sobre la seguretat i salut de les persones és important, s’acaba la
valoració, en cas contrari cal respondre les preguntes que es llisten a continuació:

3. És un producte o servei ambientalment correcte (P+SAC)?

3.1. Disposa d’ecoetiqueta? SÍ NO

Valoració final (Apartat 3.1) ❑ ❑
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3. És un P+SAC? (Cont.)

3.2. Altres consideracions: 

En aquest apartat es presenten dos qüestionaris, un per a productes i un altre
per a serveis.

Productes: S’avaluen els següents aspectes: disseny; primeres matèries;
producció, neteja i manteniment; envasos i embalatges; ús, manteniment i neteja;
tractament i/o disposició final.

Serveis: S’avaluen els següents aspectes: proveïdors, productes utilitzats i altres
aspectes addicionals.

PRODUCTES
Disseny SÍ NO
3.2.1. Existeix una llista completa dels components del producte? ❑ ❑

3.2.2. És de llarga durabilitat? ❑ ❑

3.2.3. Els seus components són fabricats sense mescles
de components no separables? ❑ ❑

3.2.4. És modular (descomponible en peces bàsiques)? ❑ ❑

3.2.5. Pot tenir diversos usos? ❑ ❑

3.2.6. S’han eliminat característiques no essencials? ❑ ❑

Primeres matèries SÍ NO
3.2.7. Són reciclades, reutilitzades o recursos renovables? ❑ ❑

3.2.8. S’evita l’ús de substàncies perilloses per a la salut
de les persones? ❑ ❑

3.2.9. S’evita l’ús de substàncies perilloses que provenen
de regions protegides? ❑ ❑

Producció, neteja i manteniment SÍ NO
3.2.10.Es porta a terme una gestió ambientalment correcta

de les activitats desenvolupades (veg. qüestionari de
selecció de proveïdors)? ❑ ❑
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3. És un P+SAC? (Cont.)

3.2. Altres consideracions: 

Envasos i embalatges SÍ NO
3.2.11. S’evita que continguin substàncies perilloses per a la salut

de les persones o per al medi ambient? ❑ ❑

3.2.12. S’en redueix la quantitat necessària per enviar,
emmagatzemar i utilitzar el producte correctament? ❑ ❑

3.2.13. S’utilitzen materials reciclables, reutilitzables, etc? ❑ ❑

3.2.14. El producte pot ser comprat amb envasos de gran capacitat? ❑ ❑

3.2.15. Són reciclables o reutilitzables? ❑ ❑

3.2.16. S’ofereixen programes logístics de devolució i de reciclatge? ❑ ❑

3.2.17. Es disposa, a escala local, de sistemes de reciclatge per
als embalatges i productes utilitzats? ❑ ❑

Ús, manteniment i neteja SÍ NO
3.2.18. Es manté fàcilment en condicions d’operació? ❑ ❑

3.2.19. Es minimitza el consum de recursos (energia, aigua, etc.)? ❑ ❑

3.2.20. Es redueix la generació de residus i d’emissions? ❑ ❑

3.2.21. S’evita l’ús de substàncies perilloses? ❑ ❑

3.2.22. És fàcil de reparar? ❑ ❑

3.2.23. Es disposa de mòduls recarregables? ❑ ❑

3.2.24. Es poden trobar recanvis amb facilitat? ❑ ❑

3.2.25. Pot ser fàcilment actualitzat o modernitzat? ❑ ❑

Ús, manteniment i neteja SÍ NO
3.2.26. El producte o les seves parts poden ser:
• Incorporades en programes logístics de devolució i de reciclatge? ❑ ❑

• Pot ser tractat o disposat a escala local? ❑ ❑

Aspectes addicionals SÍ NO
3.2.27. Segons l’ACV, l’impacte del P+S és reduït? ❑ ❑

3.2.28. Forma part d’una base de dades de P+SAC? ❑ ❑

Valoració final (Apartat 3.2 Productes) ❑ ❑
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3. P+SAC? (Cont.)

SERVEIS
Proveïdors SÍ NO

3.2.27. Els proveïdors porten a terme una correcta gestió
ambiental (veg. qüestionari de selecció de proveïdors) ❑ ❑

3.2.28. Altres aspectes:
• La protecció del medi ambient és part integral del

contracte? ❑ ❑

• Tots els serveis minimitzen l’impacte ambiental (reduir el
consum d’aigua i d’energia, segregar els residus
generats, etc.)? ❑ ❑

• Es compleixen totes les exigències ambientals dels clients? ❑ ❑

• S’informa els clients dels aspectes ambientals dels serveis
oferts? ❑ ❑

3.2. Altres consideracions: 

Productes utilitzats SÍ NO
3.2.29. S’utilitzen productes ambientalment correctes

(veg. qüestionari comparativa de P+SAC)? ❑ ❑

3.2.30. En el servei integral es contemplen tots els aspectes
ambientals (productes utilitzats, gestió dels residus,
eficiència de consums, etc.)? ❑ ❑

Valoració final (Apartat 3.2 Serveis) ❑ ❑
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4. Avaluació

A continuació es presenta una
metodologia per avaluar el
comportament ambiental de P+S. 

Aquesta és una de les possibles
metodologies d’avaluació que es
podria utilitzar, ja que n’hi pot haver
d’altres1.

L’avaluació del comportament
ambiental dels P+S comença a
l’apartat 1 (Cal fer la compra?). Si la
resposta a aquest apartat és negativa
(no) s’acaba la valoració; en cas
contrari es continua a l’apartat 2 (Quin
és l’impacte sobre la salut i la seguretat
de les persones?).

Si la resposta de l’apartat 2 és molt
s’acaba la valoració; en cas contrari es
continua a l’apartat 3 (És un P+SAC?).

Aquest apartat, es composa de dos
subapartats (3.1 i 3.2) que són
excloents, i permeten identificar els
P+S que són ambientalment
correctes.

1. CAL FER
LA COMPRA?

2. IMPACTE
IMPORTANT SOBRE

LES PERSONES?

3. ÉS UN P+SAC?

3.1. Disposa d’ecoetiqueta? 

3.2. Altres consideracions

P+S que assegura
comportament
ambientalment

correcte

Fl
NO

NO

SI

SI

P+S amb bon
comportament

ambiental

P+S
convencional

NO SI

Fl
MOLT POC

1 Altres metodologies d’avaluació podrien ser valorar criteris diferents dels que es proposen en aquest qüestionari,
donar un pes específic concret a cadascun dels apartats i subapartats avaluats, etc.
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4. Avaluació (Cont.)

En primer lloc, s’avalua el subapartat 3.1 (Disposa d’ecoetiqueta?). Si la resposta
és afirmativa (sí) indica que el P+S assegura un comportament ambiental
correcte. En cas contrari, és a dir si la resposta és negativa (no) es continua al
subapartat 3.2 (Altres consideracions).

En aquest apartat, si la valoració final és afirmativa (sí) és a dir, del conjunt de
preguntes realitzades se’n responen més d’afirmatives que de negatives, es
considera que el P+S té un bon comportament ambiental.

Una vegada avaluats els P+S equivalents, cal identificar quin comprar, és a
dir, el que sigui ambientalment més correcte.

P+S AVALUATS

Cap dels P+S avaluats Algun o tots dels P+S
avaluats

Més d’1 P/S

• Demanar informació
ambiental demostrable

• Avaluar altres criteris

Cap dels P+S avaluats

P+S SELECCIONAT P+S SELECCIONAT

P+S SELECCIONAT

• Avaluar segons
altres criteris

COMPRA
CONVENCIONAL COMPRA AMBIENTALMENT CORRECTA

Algun o tots dels P+S
avaluats 1 únic

P/S

Disposa d’ecoetiqueta (assegura
comportament ambiental correcte)?

Altres consideracions (bon comportament ambiental)?

Més d’1 P/S

• Demanar informació
ambiental demostrable

• Avaluar altres criteris

1 únic
P/S
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4. Avaluació (Cont.)

Donat que els P+S disposin d’ecoetiqueta:

■ Si hi ha un únic P+S que en disposi, aquest serà el P+S millor valorat
–compra AC–.

■ Si hi ha més d’un P+S que compleixi aquest requeriment, caldrà demanar
informació addicional demostrable o tenir en compte altres aspectes per decidir
el P+S millor valorat –compra AC–.

En cas de no disposar cap P+S d’ecoetiqueta, es valoraran els P+S avaluats en
l’apartat d’altres consideracions, per decidir quin P+S identificar com a
ambientalment més correcte.

■ Si hi ha un únic P+S que respon afirmativament a aquest apartat serà el P+S
millor valorat –compra AC–.

■ Si hi ha més d’un P+S que respon afirmativament a aquest apartat, caldrà
demanar informació addicional demostrable o tenir en compte altres aspectes
per decidir el P+S millor valorat –compra AC–.

■ Per altra banda, si no hi ha cap dels P+S valorats que respongui
afirmativament a aquest apartat, s’hauran de tenir en compte altres criteris de
valoració per decidir quin P+S seleccionar. En aquest cas, per exemple, es
podrà seguir la gestió de compres convencional –compra convencional–. 
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1. És un proveïdor que porta a terme una gestió ambientalment 
correcte (AC)?

1.1. Disposa de certificat de gestió ambiental
(ISO 14001/EMAS)? SÍ NO

Valoració final (Apartat 1) ❑ ❑

1.2. Altres consideracions SÍ NO

1.2.1. En les activitats que es realitzen es compleix la normativa
ambiental d’aplicació (estatal, autonòmica i local)? ❑ ❑

1.2.2. S’està exempt de qualsevol culpa per dany al medi ambient? ❑ ❑

1.2.3. S’ha portat a terme algun estudi de prevenció de la
contaminació i/o de gestió mediambiental:
• DAOM1? ❑ ❑

• Estudis de minimització (residus, energia, aigua, etc.)? ❑ ❑

• Pla de gestió (de residus, etc.)? ❑ ❑

• Altres (especifiqueu) ❑ ❑

Producció, neteja i manteniment SÍ NO
1.2.4. Es disposa de:

• Sistemes d’estalvi (aigua, energia, etc.)? ❑ ❑

• Circuits d’aigua tancats? ❑ ❑

• Sistemes de recuperació energètica? ❑ ❑

• Aplicació d’energies renovables? ❑ ❑

1 DAOM (Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització).
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1. És un proveïdor que porta a terme una gestió ambientalment 
correcte (AC)? (Cont.)

1.2. Altres consideracions (cont.)

Producció, neteja i manteniment SÍ NO
1.2.5. S’apliquen bones pràctiques de gestió en: 

• Producció? ❑ ❑

• Emmagatzematge? ❑ ❑

• Neteja? ❑ ❑

• Manteniment? ❑ ❑

1.2.6. S’utilitzen recursos de forma eficient (aigua, energia, etc.)? ❑ ❑

1.2.7. Es minimitza la generació de residus i d’emissions? ❑ ❑

1.2.8. Es fa recerca per millorar el comportament ambiental dels 
productes al llarg del seu cicle de vida? ❑ ❑

1.2.9. Es fa algun tipus de formació mediambiental als treballadors, 
directius, etc? ❑ ❑

Productes, envasos i embalatges utilitzats SÍ NO
1.2.10.S’utilitzen P+SAC (veg. qüestionari comparatiu de P+SAC)? ❑ ❑

Parc mòbil2 SÍ NO
1.2.11.Requeriments ambientals que compleixen els vehicles:

• Baix consum de carburant? ❑ ❑

• Nivells baixos d’emissions a l’atmosfera? ❑ ❑

• Amb catalitzadors quan consumeixen benzina sense plom? ❑ ❑

• Adaptació del motor dièsel al funcionament amb mescla
gas-gasoil (per disminuir els costos de funcionament
i d’emissions nocives)? ❑ ❑

• Amb equips de refrigeració amb el mínim efecte sobre la
capa d’ozó i l’escalfament global? ❑ ❑

2 Respondre aquest apartat en cas de disposar de parc mòbil propi o de lloguer



Annex IV: Proposta de qüestionari
de selecció de proveïdors

80

1. És un proveïdor que porta a terme una gestió ambientalment 
correcte (AC)? (Cont.)

1.2. Altres consideracions (cont.)

Parc mòbil SÍ NO
• Fàcil desballestament i reciclatge dels seus components? ❑ ❑

• Fabricats amb productes sense CFC? ❑ ❑

• Fabricats amb components reciclats? ❑ ❑

1.2.11.Requeriments ambientals que compleixen els vehicles:
• Utilitzen biocombustibles o energies renovables? ❑ ❑

Altres SÍ NO
1.2.12.Es fa algun tipus de declaració ambiental pública? ❑ ❑

1.2.13.S’ha estat premiat per una bona gestió ambiental? ❑ ❑

1.2.14.Es disposa d’un programa per a la millora ambiental contínua? ❑ ❑

Valoració final (Apartat 1.2) ❑ ❑
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2. Avaluació

A continuació es presenta una
metodologia per avaluar el
comportament ambiental de P+S. 

Aquesta és una de les possibles
metodologies d’avaluació que es
podria utilitzar, ja que n’hi pot haver
d’altres3.

L’apartat 1 (És un proveïdor que porta a
terme una gestió ambientalment
correcte?) es composa de dos
subapartats (1.1 i 1.2) que són
excloents, i permeten identificar els
proveïdors que porten a terme una
gestió AC.

1. ÉS UN PROVEÏDOR QUE PORTA
A TERME UNA GESTIÓ AC?

1.1.Disposa de certificat de gestió
ambiental (EMAS/ISO 14001)?

1.2. Altres consideracions

Proveïdor
assegura una

gestió AC

NO SI

Proveïdor porta
a terme una
gestió AC

P+S
Proveïdors

NO SI

3 Altres metodologies d’avaluació podrien ser valorar criteris diferents dels que es proposen en aquest qüestionari,
donar un pes específic concret a cadascun dels apartats i subapartats avaluats, etc.
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proveïdor SELECCIONAT

2. Avaluació (Cont.)

En primer lloc, s’avalua el subapartat 1.1 (Disposa de certificat de gestió
ambiental -EMAS i/o ISO 14001-?). Si la resposta és afirmativa (sí) indica que
el proveïdor assegura una gestió AC. En cas contrari, és a dir si la resposta
és negativa (no) es continua al subapartat 1.2 (altres consideracions).

En aquest apartat, si la valoració final és afirmativa (sí), és a dir, del conjunt de
preguntes realitzades se’n responen més d’afirmatives que de negatives, es
considera que el proveïdor porta a terme una correcta gestió ambiental. 

Una vegada avaluats els proveïdors de P+S equivalents, cal identificar a qui
comprar, és a dir, el que porti a terme la millor gestió ambiental.

Proveïdors AVALUATS

Cap dels proveïdors
avaluats

Algun o tots dels
proveïdors avaluats

Més d’1 proveïdor

• Demanar informació
ambiental demostrable

• Avaluar altres criteris

Cap dels proveïdors
avaluats

proveïdor SELECCIONAT

proveïdor SELECCIONAT

• Avaluar segons
altres criteris

COMPRA
CONVENCIONAL COMPRA AMBIENTALMENT CORRECTA

Algun o tots dels
proveïdors avaluats 1 únic

proveïdor

Disposa de certificat gestió ambiental –EMAS/ISO
4001– (assegura una gestió AC)?

Altres consideracions (correcta gestió ambiental)?

Més d’1 proveïdor

• Demanar informació
ambiental demostrable

• Avaluar altres criteris

1 únic
proveïdor



Annex IV: Proposta de qüestionari
de selecció de proveïdors

83

2. Avaluació (Cont.)

En cas que els proveïdors disposin de certificat de gestió ambiental
(EMAS/ISO14001):

■ Si hi ha un únic proveïdor que en disposi, aquest serà el proveïdor millor
valorat  –compra AC–.

■ Si hi ha més d’un proveïdor que compleixi aquest requeriment, caldrà demanar
informació addicional demostrable o tenir en compte altres aspectes per
decidir el proveïdor millor valorat –compra AC–.

En cas de no disposar cap proveïdor de certificat de gestió ambiental (EMAS/ISO
14001), es valoraran els proveïdors avaluats en l’apartat d’altres consideracions,
per decidir quin proveïdor identificar, és a dir, quin porta a terme una millor gestió
ambiental:

■ Si hi ha un únic proveïdor que respon afirmativament a aquest apartat serà el
proveïdor millor valorat –compra AC–.

■ Si hi ha més d’un proveïdor que respon afirmativament a aquest apartat, caldrà
demanar informació addicional demostrable o tenir en compte altres criteris de
valoració per decidir el proveïdor millor valorat –compra AC–.

■ D’altra banda, si no hi ha cap dels proveïdors valorats que respongui
afirmativament a aquest apartat, s’hauran de tenir en compte altres criteris de
valoració per decidir quin proveïdor seleccionar. En aquest cas, per exemple,
es podrà seguir la gestió de compres convencional –compra convencional–. 
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1. Llistat de categories de productes que disposen d’etiqueta ecològica
a Catalunya i de productes en fase d’estudi per a la seva obtenció

Font: Departament de Medi Ambient (Generalitat de Catalunya),
http://www.gencat.es/mediamb/qamb/c_dist10.htm
Actualitzat: Juliol 2000

• Bombetes elèctriques DOCE L 216, 14 d'agost de 1999
• Calçat DOCE L 57, 5 de març de 1999
• Detergents bugada DOCE L 187, 20 de juliol de 1999
• Detergents rentavaixella DOCE L 167, 2 de juliol de 1999
• Esmenes per al sòl DOCE L 219, 7 d'agost de 1998
• Frigorífics DOCE L 13, 19 de gener de 2000
• Matalassos DOCE L 302, 12 de novembre de 1998
• Ordinadors personals DOCE L 70, 17 de març de 1999
• Ordinadors portàtils DOCE L 276, 27 d'octubre de 1999
• Paper per a còpia DOCE L 210, 10 d'agost de 1999
• Paper tissú DOCE L 19, 24 de gener de 1998
• Pintures i vernissos DOCE L 5, 9 de gener de 1999
• Productes tèxtils DOCE L 57, 5 de març de 1999
• Rentadores DOCE L 16, 21 de gener de 2000
• Rentavaixelles DOCE L 216, 4 d'agost de 1998

Categories de productes en fase d’estudi per a l’obtenció de l’Etiqueta
Ecològica de la Unió Europea a Catalunya

• Acomodació turística 
• Detergents per rentar vaixella a mà 
• Pneumàtics 
• Productes per netejar els sanitaris 
• Productes per netejar el terra 
• Rajoles ceràmiques per al terra 
• Televisors
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2. Categories i criteris per a la concessió del distintiu de garantia de
qualitat ambiental

Font: Departament de Medi Ambient (Generalitat de Catalunya),
http://www.gencat.es/mediamb/qamb/c_eti8.htm
Actualitzat: Juliol 2000

Categories de productes i serveis aprovades i publicades

Bosses d'escombraries Criteris de concessió. DOGC núm.
- de plàstic reciclat 2721, de 09-9-98
- de material compostable 
- de paper reciclat 

Càmpings Criteris de concessió. DOGC núm. 
2784, d’11-12-98

Calderes i calefactors domèstics Criteris de concessió. DOGC núm. 
de gas 3226, de 15-09-00

Establiments hotelers Criteris de concessió. DOCG núm. 
3154, de 05-06-00

Instal·lacions juvenils Criteris de concessió. DOCG núm. 
3160 de 14-06-00

Olis base regenerats i productes Criteris de concessió. DOGC núm.
que els incorporen 2606, de 25-03-98
- oli base regenerat 
- oli base: mínim del 50% 

regenerat 

Pantalles acústiques per al trànsit Criteris de concessió. DOGC núm. 
2690, de 28-07-98
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Productes cartró i cartonet reciclats Criteris de concessió. DOGC núm. 
- productes de cartró reciclat 2988, de 5-10-99
- productes de paper reciclat per

a la fabricació de cartró

Productes de cuir Criteris de concessió. DOGC núm. 
- cuirs acabats 3150, de 30-05-00
- cuirs manufacturats 

Productes de material compostable Criteris de concessió. DOCG núm. 
2832 de 22-02-99

Productes de paper i cartró Criteris de concessió. DOGC núm.
- paper domèstic i higiènic 2833, de 23-02-99
- paper de premsa 
- papers d'impressió i escriptura 
- paper de fotocòpia 
- productes d'oficina de cartró 

Productes de plàstic reciclat Criteris de concessió. DOGC núm. 
2722, de 10-09-98 

Productes i sistemes que afavoreixen Criteris de concessió. DOGC núm.
l'estalvi d'aigua 2500, de 21-10-97
- aixetes i elements de dutxa 
- limitadors de cabal 
- vàters 
- dispositius que estalvien aigua

al vàter 
- altres sistemes que

afavoreixen l’estalvi d’aigua

Productes i transformats de suro Criteris de concessió. DOGC núm. 
- productes per a l’enologia 2625, de 03-04-98
- productes per a l’aïllament

tèrmic, acústic i vibràtil 
- productes per a revestiments decoratius 
- altres productes per a aplicacions industrials

artesanals i artístiques 



Annex V: L’etiqueta ecològica i el
distintiu de garantia de qualitat

ambiental a Catalunya

87

Tallers de vehicles Criteris de concessió. DOGC núm. 
3073, de 08-02-00

Categories de productes en fase d’estudi per a l’obtenció de Distintiu a
Catalunya

• Construcció
• Estacions de servei
• Laboratoris fotogràfics
• Productes de fusta
• Residències-cases de pagès
• Tintoreries
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VIVI
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Llistat alfabètic de les abreviatures emprades al llarg del document

Abreviatura Significat Apareix per
primer cop a la ...

AC Ambientalment Correcte/s Pàg. 4

CCR Centre Català del Reciclatge Pàg. 1

CPAC Compra Pública Ambientalment Correcte Pàg. 7

P+S Producte(s) i/o Servei(s) Pàg. 8

P+SAC Producte(s) i/o Servei(s)
Ambientalment Correcte(s) Pàg. 2
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ANNEX 9 

 
INCORPORACIÓ DE PLECS AMBIENTALS EN PLECS DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (CCR – ARC) 



La incorporació de criteris ambientals en plecs de prescripcions tècniques 1

LA INCORPORACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS EN PLECS DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

INTRODUCCIÓ

En el marc de les actuacions dirigides a promoure el mercat dels productes

ambientalment correctes i més especialment dels productes reciclats, les

compres de les Administracions Públiques i grans corporacions, pel seu evident

poder de compra, poden esdevenir un element dinamitzador d'aquest tipus de

productes.

L’any 2000,  el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va

publicar la Guia de Compres Públiques Ambientalment Correctes com a manual

adreçat als tècnics de medi ambient i responsables de compres de les

Administracions Públiques, en la que s'exposa la metodologia a aplicar per portar

a terme una política o un programa de compres ambientalment correctes.

A continuació es presenten exemples de criteris ambientals a incorporar en els

plecs de prescripcions per a la compra de les següents categories de productes:

ù Obra civil

ù Material d’oficina

ù Equipament municipal

ù Parc mòbil

ù Productes de plàstic reciclat

ASPECTES LEGALS A TENIR EN COMPTE EN LA INCLUSIÓ DE CRITERIS
AMBIENTALS EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS

La compra pública és una activitat totalment regulada, i per tant, la introducció de

criteris ambientals en la gestió de compres de qualsevol Administració ha de

respectar el marc legal establert.

Quan l’Administració Pública vol aplicar una política de compres ambientalment

correcta, el primer que s’ha de plantejar és la següent qüestió:

- Està legalment permès demanar criteris ambientals dels productes i

serveis a adquirir?

A continuació, s’analitza el marc legal europeu, estatal i català sobre la

contractació i compra de productes i serveis per tal de donar resposta a aquesta

qüestió.
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Marc legal i política europea1

La contractació de productes i/o serveis es recolza en el Principi de llibertat.
Tota entitat amb poder de contractació és lliure de definir els requisits de compra

que compliran els productes i serveis sempre que es compleixin els principis del

Tractat de la Unió Europea sobre:

- no discriminació

- transparència

- proporcionalitat

Existeixen 4 Directives sobre procediment d’adjudicació de subministres que són

aplicables sempre i quan el contracte superi la quantitat de 200.000 euros. Si no

és així llavors serà d’aplicació la legislació estatal que correspongui:

Les Directives que es citaven són:

- Directiva 92/50/CE sobre la coordinació dels procediments

d’adjudicació de contractes de serveis.

- Directiva 93/36/CE sobre la coordinació dels procediments

d’adjudicació de contractes de subministraments.

- Directiva 93/37/CE sobre la coordinació dels procediments

d’adjudicació de contractes d’obres.

- Directiva 97/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13

d’octubre de 1997, per la qual es modifiquen les Directives

92/50/CEE, 93/36/CEE i 93/37/CEE sobre coordinació dels

contractes públics de subministres i dels contractes públics d’obres,

respectivament.

Aquestes Directives estableixen les obligacions i els tràmits respecte a la compra

pública (regles sobre les especificacions i els documents de contractació, sobre

informació al públic i transparència de la informació oferta, etc.).

En cap cas hi ha referències explícites sobre aspectes mediambientals, amb la

qual cosa, davant la pregunta plantejada a l’inici d’aquest apartat

“Està legalment permès comprar o demanar criteris ambientals dels productes i

serveis a adquirir?”

                                                          
1 Font: Green purchasing good practice guide, ICLEI 2000
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la resposta és:

sempre que compleixin els principis del Tractat de la Unió Europea abans

explicats, es podrà:

- definir criteris ambientals en els plecs de prescripcions de compra o

contractació per a l’adquisició de productes i/o serveis.

- considerar els criteris ambientals com un aspecte més de valoració

juntament amb altres criteris clarament identificats com són els

econòmics, les característiques tècniques, etc.2

A nivell de recomanació cal destacar que la Comissió Europea recolza en

diversos comunicats3 recents la consideració i incorporació dels criteris

ambientals en la compra pública.

Ara bé, en el camí de fer obligatòria la incorporació de criteris ambientals en els

plecs de compres, el 10 de maig del 2000, la Comissió va adoptar dues

propostes de Directives4 sobre compra pública que reestructurarien i

simplificarien les regles de compra i, a diferència de les Directives 92/50/CE,

93/36/CE, 93/37/CE i 97/52/CE, considerarien l’aspecte ambiental com a un

criteri més en el procediment d’adjudicació de contractes.

Marc legal estatal i regional

Les Directives esmentades en el subapartat anterior són aplicables a nivell

estatal en tots aquells contractes que superin la quantitat de 200.000 euros. Per

sota d’aquesta xifra és d’aplicació la legislació estatal corresponent.

La situació de la compra ambientalment correcta a diferents països de la Unió

Europea varia segons el marc legal de cada cas. En general, la legislació estatal

de cadascun d’ells permet la integració de criteris ambientals en el procediment

de compra.

                                                          
2 El llistat d’aspectes de valoració contingut a les Directives no est à limitat, cosa que implica que l’aspecte

ambiental pot ser considerat.
3 Proposta de la Comissió sobre el VI Programa d’Acció en matèria de medi ambient (2001-2010)

_COM(2001)31-
   Comunicat sobre Compra Pública a la Unió Europea de 1998 –COM(98)143–

Comunicat sobre Mercat Simple i Medi Ambient de 1999 –COM(99)263–
Comunicat sobre Legislació Comunit ària de contractes públics i possibilitat d’integrar els aspectes
mediambientals en la contractació pública de 2001 –COM(2001)274–.

4 Proposta sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics de subministrament, de
serveis i d’obres –COM(2000)275– i Proposta sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels
contractes en els sectors de l’aigua, de la energia i dels transports –COM(2000)276–.
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A la taula següent es presenta la comparació de la compra ambientalment

correcta entre diferents països de la Unió Europea:

La compra ambientalment correcta és:Aspectes legislació

nacional Obligatòria per llei Recomanada Permesa

Alemanya5 X

Àustria6 X

Dinamarca7 X

Espanya X

Finlàndia X

França X

Ità lia X

Països Baixos X

Regne Unit X

Suècia X
Font: Green Purchasing Good Practice Guide, ICLEI 2000 i elaboració pròpia.

En el cas concret de l’estat espanyol la Llei 13/1995 i Llei 53/1999 sobre

Contractes de les Administracions Públiques, de 28 de desembre, aprovada pel

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de juny, marca les especificacions que

han de complir els contractes que realitzin les Administracions Públiques.

Tal i com passa amb les Directives europees, a nivell de l’estat espanyol, els

criteris ambientals no són considerats en el procés d’adjudicació de productes i/o

serveis. Tampoc existeix la no prohibició explícita per incloure’ls. Així doncs, la

seva incorporació en un plec de prescripcions és possible, sempre i quan

aquests no alterin l’objecte del contracte i  les necessitats que s’han de satisfer.

A efectes pràctics, la incorporació de criteris ambientals en els plecs de

prescripcions ha començat a prendre forma en l’adquisició de certs productes i

serveis (material d’oficina, productes de neteja, etc.). Com a exemples

d’integració de criteris ambientals en els plecs de prescripcions elaborats per

diferents entitats es poden esmentar els següents:

                                                          
5 Llei de residus “Kreislaufurrtschafts-und Abfallgesetz”
6 Llei Federal de Compra (Bundesvergabegesetz, cf BGBI 462/1993, i.d.F. BGBI 56/1997) Norma sobre compra
de serveis (cf. ÖNORM A2050: Vergabe von Austragen über Leistugen-Ausschreibung, Angebot und Zuschlag-
Verfahrensnorm 1.3.2000)
7 Llei Danesa de Protecció Ambiental (Juny 1994)
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ù Plecs de prescripcions elaborats pel Ministeri de Medi Ambient i que

compleixen l’Ordre del 14 d’octubre de 1997, relativa als criteris de

modificació de les clàusules administratives particulars que han de regir la

contractació en el Ministeri de Medi Ambient per a incloure la valoració

ambiental com a exigència objectiva de resolució dels concursos que

convoquin per a la contractació d’obres i la contractació de subministraments.

ù Plecs de clàusules particulars administratives sobre contractes d’obres

presentats per la Junta de Residus.

ù Plecs de clàusules particulars administratives i prescripcions tècniques

particulars per a la contractació, mitjançant l’adjudicació per concurs públic i

per procediment obert, de productes i/o serveis (p. e. maquinari i programari

informàtic, maquinària d’oficina i audiovisuals, productes de neteja i material

de conservació d’arxius), destinats als departaments de l’administració de la

Generalitat i entitats adherides a la Comissió Central de Subministraments

del Departament d’Economies i Finances de la Generalitat de Catalunya.

ù Etc.



1

PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE
PRESCRIPCIONS DE COMPRA DE PRODUCTES I SERVEIS

1. PROVEÏDOR

- Disposa de certificat de gestió ambiental ISO 14001/EMAS

Altres aspectes a considerar

- Haver realitzat algun estudi de prevenció de la contaminació i/o gestió

ambiental:

. DAOM1

. estudi de minimització (residus, energia, aigua, etc.)

. pla de gestió ambiental

. Altres (especificar)

- Realització d’algun tipus de formació ambiental als treballadors, directius, etc.

- Disposar de sistemes:

. d’estalvi de recursos (aigua, energia, etc.)

. minimització de residus

. recuperació energètica

. altres que puguin reduir l’impacte ambiental associat a les activitats

- Aplicació de fonts d’energia renovable en el procés productiu

- Aplicar bones pràctiques de gestió en producció emmagatzematge, neteja i

manteniment:

. ús eficient dels recursos que es facin servir (aigua, energia, etc.)

. minimització generació residus i/o emissions

. segregació de residus

. altres (especificar)

- Utilitzar productes ambientalment correctes (veure criteris ambientals per a

productes)

                                                                
1 Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització



- Per al parc mòbil:

. baix consum de carburant

. nivells baixos d’emissions a l’atmosfera

. amb equips de refrigeració amb el mínim efecte sobre la capa d’ozó i

l’escalfament global

. incorporació de components reciclats

. consum de combustibles alternatius (biocombustibles, gas, etc.)

- Altres:

. realitzar una declaració ambiental pública

. estar premiat per una bona gestió ambiental

. fer recerca per millorar contínuament el seu comportament ambiental

. altres (especificar)



2. PRODUCTE O SERVEI AMBIENTALMENT CORRECTE (P+SAC)

- Disposa d’ecoetiquetatge2

Altres aspectes a considerar

PRODUCTE

- El disseny del producte contribueix a que:

. sigui monomaterial

. sigui de llarga durabilitat

. sigui modular (descomponible en peces bàsiques)

. sigui multifuncional

. s’eviti la barreja de materials que dificultin el reciclatge

- Existeix llista completa dels components del producte

- Les primeres matèries utilitzades en el producte:

. són reciclades o fàcilment reciclables,

. són reutilitzades

. procedents de recursos renovables

. no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i/o la salut de les

persones

- És fàcil de reparar i mantenir en condicions d’operació

- El producte o les seves parts són:

. identificades mitjançant codis (e.g plàstics)

. fàcilment desmuntables

. recarregables

. incorporades en programes logístics de devolució i de reciclatge

. tractades o disposades a escala local

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

. de contingut reciclat o fàcilment reciclable

. reutilitzables

. que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i

utilitzar el producte correctament

. altres (especificar)

- Durant el seu ús es minimitza el consum de recursos (energia, aigua, etc.) i/o

la generació de residus i/o emissions

                                                                
2 Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Ecoetiqueta ecològica, Àngel Blau, Cigne Blanc, etc.



- Altres:

. l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una

Anàlisi de Cicle de Vida

. forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment

correctes

. altres (especificar)

SERVEI

- Els proveïdor porta a terme una correcta gestió ambiental (veure criteris

ambiental de proveïdors)

- La protecció del medi ambient és part integral del contracte

- Durant l’execució del servei s’apliquen bones pràctiques de gestió ambiental

que minimitzin l’impacte ambiental:

. actuacions o sistemes per a l’estalvi d’aigua

. eficiència energètica

. segregació de residus

. altres (especificar)

- Es fa servir materials i/o productes ambientalment correctes (veure criteris

ambientals de productes)

- Altres:

. haver realitzat un pla de gestió ambiental

. porta a terme un programa de millora ambiental del servei

Nota:

- L’aplicació d’aquests criteris cal que estigui d’acord amb la
normativa vigent.

- Cal presentar justificació dels criteris ambientals mitjançant
l’aportació de la documentació corresponent.
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PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE
PRESCRIPCIONS D’OBRA CIVIL

A continuació es presenten:

- els criteris ambientals a valorar en l'execució i l'explotació del projecte:

§ del contractista

§ dels productes a utilitzar (execució i explotació)

- proposta de valoració

- exemples de materials i productes ambientalment correctes del sector de la

construcció

CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR DEL CONTRACTISTA:

- Disposa de certificat de gestió ambiental ISO 14001/EMAS

Altres aspectes a considerar:

- Realitzar algun tipus de formació ambiental al personal

- Elaborar un pla de gestió mediambiental durant l’execució de l’obra (a
continuació es presenta un exemple de proposta d’índex (Ex.1))

- Demanar un compromís o iniciativa ambiental a les empreses

subcontractades (durant l’execució i l'explotació).

- Disposar de sistemes:

. d’estalvi de recursos (aigua, energia, etc.)

. minimització de residus

. de recuperació energètica

. d’aplicació d’energies renovables

. altres que puguin reduir l’impacte ambiental associat a les activitats

(especificar)

- Altres:

. realitzar una declaració ambiental pública

. estar premiat per una bona gestió ambiental

. altres (especificar)
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CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR DELS PRODUCTES A UTILITZAR
(EXECUCIÓ I EXPLOTACIÓ):

- Disposa d'ecoetiquetatge1

Altres aspectes a considerar:

- Fer ús de materials i/o productes ambientalment correctes (a continuació se’n
presenten exemples (Ex. 2)

. amb contingut reciclat o fàcilment reciclable

. utilitza materials i/o productes monomaterials

. ús de materials i/o productes fàcilment desmuntables

. estalvi de consum (energia, aigua,etc.)

. altres (especificiar)

- Evitar l'ús de productes i/o materials que continguin substàncies perilloses

per al medi ambient i/o la salut de les persones com per exemple:

. fibres d’asbests en plaques d’aïllament tèrmic i acústic, tubs i dipòsits

d’aigua, aïllament d’estructures metàl·liques, impermeabilitzacions, etc.

. productes per al tractament de la fusta (polímers, coles, formaldehids,

dissolvents, etc.) que continguin substàncies volàtils i compostos químics.

. plàstics amb compostos volàtils

. pintures sintètiques, orgàniques o amb base de dissolvents. Procurar l’ús

de pintures, vernissos i olis naturals o bé pintures acríliques de base

aquosa

. betum que s'obté del reciclat de l'oli per a la pavimentació

- Altres:

. disposar de productes que segons l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV)

realitzada l’impacte ambiental sigui reduït

. fer ús de productes que pertanyen a una base de dades de productes

ambientalment correctes

. altres (especificar)

                                                                
1 Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Ecoetiqueta Ecològica, Àngel Blau, Cigne

Blanc, etc.
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EXEMPLE 1

Pla de gestió mediambiental durant l’execució de l’obra:

L'objectiu d’aquest pla és sistematitzar una:

· Identificació

· Control

· Registre (llibre de documentació a entregar)

dels aspectes ambientals del projecte.

El responsable de medi ambient de l'obra serà el màxim responsable de

l'execució i justificació del pla de gestió mediambiental, i elaborarà un informe de

seguiment trimestral del pla i un informe resum al final de l’obra, que entregarà a

l’administració contractant.

A continuació es presenta un llistat guia, dels aspectes a contemplar en el Pla:

· Dades generals de:

- el projecte

- responsable mediambiental

- documentació de justificació del control dels aspectes mediambientals

- Cronograma d’entrega d’informes

· Referent al projecte:

- Flora i fauna

- Sòl i subsòl

- Aire

- Energia

- Població

- Residus
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Flora i fauna
Presentar una caracterització mediambiental de la zona i identificar les àrees
d'afectació (tots els vectors ambientals)
Planificar els accessos reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna

Desenvolupar l’obra en punts on l'efecte sobre el medi ambient sigui mínim
(incloure l'afectació a la resta de vectors ambientals)
Minimitzar els danys a la flora i fauna, per l'alteració del seu hàbitat (extraccions
de terra, abocaments, circulació de maquinària, pols, etc.)
Revegetar zones amb espècies autòctones

Sòl i subsòl
Programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de terra

Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per a la
revegetació posterior
Planificar les obres complementàries: aplecs de terra, accessos, dipòsits de
materials, etc.
No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats de
formigoneres i altres residus de l'obra
Minimitzar l'erosió i rehabilitar l'alteració produïda per l'obra i les obres
complementaries, sobretot en zones que s'han desforestat
Utilitzar compost on es necessitin incrementar els nivells de matèria orgànica

Donar una sortida definitiva i legal a les terres extretes. Dipositar-les en
abocadors, reutilitzar-les, fer préstecs, etc.
Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses sèptiques, quan no es
puguin connectar amb la xarxa de clavegueram

Aire
Preveure i reduir la generació de pols i les projeccions de les voladures
(moviments de terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de
materials, explotació de pedreres de la pròpia obra)
Protegir els materials que el vent pot arrossegar (inclòs el transport en camió)

Energia
Minimitzar l'energia requerida per a la construcció

Utilitzar energies renovables (durant l'explotació)

Població
Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors produïts per l'obra
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Residus
Gestionar els residus correctament, d'acord amb el que marca la legislació vigent i
portar-ne un registre
Reaprofitar en la mateixa obra (execució i explotació) els residus que es generen

Recollir selectivament els següents residus, a fi i efecte de reciclar-los
· materials d'origen petri
· metalls
· plàstics
· paper
Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials en l'obra

Recollir els olis i greixos generats a l'obra, complint la legislació sectorial aplicable.

Gestionar la neteja de cubes de formigó

· Referent als productes utilitzats:

- Llistat dels productes ambientalment correctes – criteri ambiental que

compleixen

EXEMPLE 2

Materials i productes ambientalment correctes del sector de la construcció:

- Criteris específics pels següents materials:

Àrids:

· Utilitzar àrids reciclats procedents de la runa d’enderrocs com a material de

farcit, drenatge o subbase de paviments.

Fusta:

· Fer ús preferent de: fustes que provenen d’explotacions sostenibles.

· sense tractament o tractament natural.

Plàstic:

· Utilitzar materials plàstics amb contingut reciclat

- Utilitzar sistemes d’estalvi energètic i d’aigua com per exemple:

· Làmpades amb fluorescents compactes o de sodi en comptes que de

mercuri.

· Sistemes de control de funcionament, regulació automàtica de la temperatura

i programació sectoritzada dels sistemes de calefacció o refrigeració.

· Limitadors de cabal d’aigua a les aixetes dels lavabos i cisternes de WC que

incorporin sistemes d’estalvi d’aigua (cisternes de capacitat reduïda de 6

litres, cisternes de doble descàrrega i sistemes de flux interrompible).
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Nota:

- L’aplicació d’aquests criteris cal que estigui d’acord amb la normativa
vigent.

- Cal presentar justificació dels criteris ambientals mitjançant l’aportació
de la documentació corresponent.
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PROPOSTA DE VALORACIÓ

1. Des de les Àrees de Contractació i Compres de les Administracions

Públiques s'establirà el valor dels criteris ambientals, així com la dels altres

criteris a valorar (econòmics, de qualitat, de servei, socials, ambientals, etc.)

2. El percentatge de valoració dels criteris ambientals no és fix, sinó que depèn

de diferents factors com ara:

· la conscienciació ambiental

· la facilitat de trobar el producte o servei en el mercat

· el pressupost de l’administració

· etc.

Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de

valoració dels criteris ambientals sigui d'entre el 10 % i el 20 % respecte al

total.

Concretament per a l’avaluació de cadascun dels criteris ambientals definits

s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

Criteris que avaluen el proveïdor:

ù Si disposa d’un certificat de gestió ambiental tipus EMAS/ISO14001

s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa de certificat de gestió ambiental es considerarà la

puntuació obtinguda a través de la resta de criteris ambientals definits

al plec.

Criteris que avaluen un producte i/o servei:

ù Si disposa d’ecoetiqueta s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa d’ecoetiqueta es considerarà la puntuació obtinguda a

través de la resta de criteris ambientals definits al plec.

3. Posterior a la contractació, caldrà fer un seguiment i control del compliment

dels criteris exigits i valorats per tal de tenir evidència de la seva aplicació.



Proposta de criteris ambientals en plecs de prescripcions d’obra civil 8

EXEMPLES DE MATERIALS I PRODUCTES AMBIENTALMENT CORRECTES
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

Exemples de materials i/o productes ambientalment correctes de la construcció

§ Formigó, graves, sorres, vidre, paviments que incorporin contingut reciclat

§ Ús de fusta no tractada o bé tractada amb vernissos o pintures de base

aquosa.

§ Productes amb adhesius amb olor neutre i sense emissions de compostos

perillosos.

§ Bigues, elements prefabricats de formigó, xapes reutilitzades.

§ Pintures, laques i vernissos de base aquosa.

§ Bombetes de baix consum en comptes de bombetes fluorescents.

§ Fluorescents amb mínim contingut de mercuri o sense, i tubs prims, sense

components radioactius.

§ Aixetes amb limitadors de cabals.

§ Cisternes de capacitat reduïda de 6 litres o bé de doble descàrrega o amb

sistemes de flux interrompible.
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PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE
PRESCRIPCIONS DE MATERIAL D’OFICINA

A continuació es presenten:

- els criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions per a

l’adquisició de material d’oficina:

§ del proveïdor

§ dels productes

- proposta de valoració

- exemples de productes ambientalment correctes

CRITERIS A VALORAR DEL PROVEÏDOR

- Disposa de certificat de gestió ambiental ISO 14001/EMAS

Altres aspectes a considerar

- Haver realitzat algun estudi de prevenció de la contaminació i/o gestió

ambiental:

. DAOM1

. estudi de minimització (residus, energia, aigua, etc.)

. pla de gestió (de residus, etc.)

. Altres (especificar)

- Realització d’algun tipus de formació ambiental als treballadors, directius, etc.

- Disposar de sistemes:

. d’estalvi de recursos (aigua, energia, etc.)

. minimització de residus

. recuperació energètica

. altres que puguin reduir l’impacte ambiental associat a les activitats

- Aplicació de fonts d’energia renovable en el procés productiu

- Aplicar bones pràctiques de gestió en producció emmagatzematge, neteja i

manteniment:

. ús eficient dels recursos que es facin servir (aigua, energia, etc.)

. minimització generació residus i/o emissions

. segregació de residus

. altres (especificar)

                                                                
1 Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització
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- Utilitzar productes ambientalment correctes (veure criteris ambientals per a

productes)

- Per al parc mòbil:

. baix consum de carburant

. nivells baixos d’emissions a l’atmosfera

. amb equips de refrigeració amb el mínim efecte sobre la capa d’ozó i

l’escalfament global

. incorporació de components reciclats

. consum de combustibles alternatius (biocombustibles, gas, etc.)

- Altres:

. realitzar una declaració ambiental pública

. estar premiat per una bona gestió ambiental

. fer recerca per millorar contínuament el seu comportament ambiental

. altres (especificar)

CRITERIS A VALORAR DELS PRODUCTES

Dins de la categoria de material d’oficina s’inclouen els següents tipus de

productes:

a) mobiliari d’oficina

b) paper

c) material d’escriptori

d) màquines d’oficina (impressores, fotocopiadores, ordinadors i faxos)

a) Mobiliari d’oficina

- Disposa d’ecoetiquetatge2

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que:

. sigui monomaterial

. sigui modular (descomponible en peces bàsiques)

. s’eviti la barreja de materials que dificultin el reciclatge

                                                                
2 Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Ecoetiqueta ecològica, Àngel Blau, Cigne Blanc, etc.
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- Les primeres matèries utilitzades en el producte:

. són reciclades o fàcilment reciclables

. no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i la salut de les

persones:

§ dissolvents orgànics continguts en coles, pintures, laques, vernissos i

tintes

§ metalls pesants continguts en pintures i tintes

§ crom o níquel a les parts metàl·liques

§ HCF o CFC en espumes

§ compostos retardants de flama (p. e. PBB) en components plàstics

§ altres (especificar)

. En cas de l’ús de fusta com a matèria primera:

§ prové d’explotacions forestals sostenibles

§ que sigui natural o bé tractada amb vernissos, pintures, laques de

base aquosa.

- És fàcil de reparar i mantenir en condicions d’operació:

. incorpora instruccions de muntatge, manteniment i reparació

. es troben recanvis amb facilitat

. fàcil de netejar només amb aigua

- El producte o les seves parts són:

. identificades mitjançant codis (e.g plàstics)

. fàcilment desmuntables

. incorporades en programes logístics de devolució i de reciclatge

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

. de contingut reciclat o fàcilment reciclable

. reutilitzables

. que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i

utilitzar el producte correctament

. altres (especificar)

- Altres:

. l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una

Anàlisi de Cicle de Vida

. forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment

correctes

. altres (especificar)
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b) Paper

- Disposa d’ecoetiquetatge3

Altres aspectes a considerar

- El producte és apte per diversos usos (escriptura, impressores,

fotocopiadores, faxos, etc.)

- Les primeres matèries del producte:

. 100 % reciclades

. lliures de clor

. no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i/o la salut de les

persones:

§ dissolvents orgànics continguts en coles o adhesius

§ metalls pesants continguts a tintes

- En el procés productiu no s’utilitzen substàncies o preparats que continguin

metalls pesants, especialment crom, cadmi, mercuri, plom, níquel, coure i

zinc

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

. de contingut reciclat o fàcilment reciclable

. reutilitzables

. que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i

utilitzar el producte correctament

. altres (especificar)

- Altres:

. l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una

Anàlisi de Cicle de Vida

. forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment

correctes

. altres (especificar)

                                                                
3 Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Ecoetiqueta ecològica, Àngel Blau, Cigne Blanc, etc.
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c) Material d’escriptori

- Disposa d’ecoetiquetatge4

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que:

. sigui monomaterial

. sigui modular (descomponible en peces bàsiques)

. s’eviti la barreja de materials que dificultin el reciclatge

- Les primeres matèries del producte:

. són reciclades o fàcilment reciclables

. biodegradables

. no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i la salut de les

persones:

§ dissolvents orgànics continguts en coles, pintures, laques, vernissos i

tintes

§ metalls pesants continguts en pintures i tintes

§ crom o níquel a les parts metàl·liques

§ clor contingut a components de paper i cartró

- Disposa de peces recanviables o recarregables (e.g. cartutxos de tinta)

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

. de contingut reciclat o fàcilment reciclable

. reutilitzables

. que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i

utilitzar el producte correctament

. altres (especificar)

- Altres:

. l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una

Anàlisi de Cicle de Vida

. forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment

correctes

. altres (especificar)

                                                                
4 Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Ecoetiqueta ecològica, Àngel Blau, Cigne Blanc, etc.
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d) Màquines d’oficina: impressores, fotocopiadores, ordinadors i faxos

- Disposa d’ecoetiquetatge5

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que:

. s’incorporin components monomaterials

. sigui modular (descomponible en peces bàsiques)

. sigui multifuncional

. s’eviti la barreja de materials que dificultin el reciclatge

- Existeix llista completa dels components del producte

- Les primeres matèries utilitzades en el producte:

. són reciclades o fàcilment reciclables

. no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i la salut de les

persones:

§ asbests

§ metalls pesants continguts especialment cadmi i mercuri

§ CFC’s

§ PCB’s i PCT’s

§ compostos retardants de flama (e.g. PBB) en components plàstics

§ altres (especificar)

- Durant la utilització del producte:

. hi ha estalvi de recursos i consumibles (energia, paper, tinta)

. es pot utilitzar consumibles reciclats (e.g. paper i tòners)

. emet nivells baixos d’ozó6, estirè, pols i soroll

- És fàcil de reparar i actualitzar

- El producte o les seves parts són:

. identificades mitjançant codis (e.g plàstics)

. fàcilment desmuntables

. incorporades en programes logístics de devolució i de reciclatge

                                                                
5 Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Ecoetiqueta ecològica, Àngel Blau, Cigne Blanc, etc.
6 Segons l’ecoetiqueta de l’Àngel Blau els valors màxims establerts són:

§ per a fotocopiadores: ozó (0.02 mg/ m3), estirè (0,07 mg/ m 3), pols (0,15 mg/ m 3)
§ per a impressores: : ozó (0.02 mg/ m3), estirè (0,07 mg/ m 3) i pols (0,15 mg/ m 3)
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- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

. de contingut reciclat o fàcilment reciclable

. reutilitzables

. que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i

utilitzar el producte correctament

. altres (especificar)

- Altres:

. l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una

Anàlisi de Cicle de Vida

. forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment

correctes

. altres (especificar)

Nota:

- L’aplicació d’aquests criteris cal que estigui d’acord amb la normativa
vigent.

- Cal presentar justificació dels criteris ambientals mitjançant l’aportació
de la documentació corresponent.
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PROPOSTA DE VALORACIÓ

1. Des de les Àrees de Contractació i Compres de les Administracions

Públiques s'establirà el valor dels criteris ambientals, així com la dels altres

criteris a valorar (econòmics, de qualitat, de servei, socials, ambientals, etc.)

2. El percentatge de valoració dels criteris ambientals no és fix, sinó que depèn

de diferents factors com ara:

· la conscienciació ambiental

· la facilitat de trobar el producte o servei en el mercat

· el pressupost de l’administració

· etc.

Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de

valoració dels criteris ambientals sigui d'entre el 10 % i el 20 % respecte al

total.

Concretament per a l’avaluació de cadascun dels criteris ambientals definits

s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

Criteris que avaluen el proveï dor:

ù Si disposa d’un certificat de gestió ambiental tipus EMAS/ISO14001

s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa de certificat de gestió ambiental es considerarà la

puntuació obtinguda a través de la resta de criteris ambientals definits

al plec.

Criteris que avaluen un producte i/o servei:

ù Si disposa d’ecoetiqueta s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa d’ecoetiqueta es considerarà la puntuació obtinguda a

través de la resta de criteris ambientals definits al plec.

3. Posterior a la contractació, caldrà fer un seguiment i control del compliment

dels criteris exigits i valorats per tal de tenir evidència de la seva aplicació.
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EXEMPLES DE  MATERIAL D’OFICINA AMBIENTALMENT CORRECTE

Exemples de productes ambientalment correctes de la categoria de

material d’oficina

Mobiliari

d’oficina

§ Cadires, taules i armaris que incorporin parts

reciclades o reciclables i/o parts de fusta (no

tractada o bé tractada amb dissolvents o pintures de

base aquosa).

Paper

§ Paper no plastificat.

§ Paper reciclat.

§ Paper lliure de clor.

Material

d’escriptori

§ Retoladors i bolígrafs de plàstic reciclat,

biodegradables, de metalls, de fusta, que siguin

recarregables, etc.

§ Llapis sense lacar o bé portamines.

§ Marcadors de text recarregable, de tinta de base

aquosa o bé llapis fluorescents secs.

§ Pegues i coles de base aquosa.

§ Cintes correctores en comptes de correctors líquids

§ Cintes adhesives de polipropilè o bé d’acetat de

cel·lulosa.

§ Arxivadors i carpetes de cartró reciclat.

§ Sobres reciclables sense finestres de plàstic.

§ Clips i grapes de metalls que no siguin lacats,

niquelats o plastificats.

§ Tòners reciclats.

Màquines

d’oficina

§ Impressores i ordinadors de baix consum d’energia,

d’emissions i soroll reduït.

§ Fotocopiadores que puguin fer còpies a dues cares i

amb emissions i soroll reduït.

§ Aparells de fax que prescindeixin de paper tèrmic i

funcionin amb paper normal.

§ Aparells de fax amb connexió a l’ordinador per

enviar i rebre fax sense utilitzar paper.

§ Ordinadors modulars que permetin l’ampliació o

reparació de les seves prestacions.

§ Altres: calculadores solars, etc.



Proposta de criteris ambientals en plecs de prescripcions d’equipament municipal 1

PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN PLECS DE
PRESCRIPCIONS D’EQUIPAMENT MUNICIPAL

A continuació es presenten:

- els criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions per a

l’adquisició d’equipament municipal:

§ del proveïdor

§ dels productes

- proposta de valoració

- exemples d’equipaments municipals ambientalment correctes

CRITERIS A VALORAR DEL PROVEÏDOR

- Disposa de certificat de gestió ambiental ISO 14001/EMAS

Altres aspectes a considerar

- Haver realitzat algun estudi de prevenció de la contaminació i/o gestió

ambiental:

. DAOM1

. estudi de minimització (residus, energia, aigua, etc.)

. pla de gestió (de residus, etc.)

. Altres (especificar)

- Realització d’algun tipus de formació ambiental als treballadors, directius, etc.

- Disposar de sistemes:

. d’estalvi de recursos (aigua, energia, etc.)

. minimització de residus

. recuperació energètica

. altres que puguin reduir l’impacte ambiental associat a les activitats

- Aplicació de fonts d’energia renovable en el procés productiu

- Aplicar bones pràctiques de gestió en producció emmagatzematge, neteja i

manteniment:

. ús eficient dels recursos que es facin servir (aigua, energia, etc.)

. minimització generació residus i/o emissions

. segregació de residus

. altres (especificar)

- Utilitzar productes ambientalment correctes (veure criteris ambientals per a

productes)

                                                                
1 Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització
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- Per al parc mòbil:

. baix consum de carburant

. nivells baixos d’emissions a l’atmosfera

. amb equips de refrigeració amb el mínim efecte sobre la capa d’ozó i

l’escalfament global

. incorporació de components reciclats

. consum de combustibles alternatius (biocombustibles, gas, etc.)

- Altres:

. realitzar una declaració ambiental pública

. estar premiat per una bona gestió ambiental

. fer recerca per millorar contínuament el seu comportament ambiental

. altres (especificar)

CRITERIS A VALORAR DELS PRODUCTES

Dins de la categoria d’equipament2 municipal s’inclouen els següents tipus de

productes:

a) bancs i jocs infantils

b) tanques i pilons publicitaris

c) senyals viàries i de trànsit

d) enllumenat públic.

Criteris:

- Disposa d’ecoetiquetatge3

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que aquest sigui:

. monomaterial

. modular (descomponible en peces bàsiques)

- Les primeres matèries utilitzades en el producte:

. són reciclades o fàcilment reciclables,

. no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i/o la salut de les

persones:

§ dissolvents orgànics continguts en coles, pintures, laques, vernissos i

tintes

§ metalls pesants continguts en pintures i tintes

§ crom o níquel a les parts metàl·liques

                                                                
2 No s’ha considerat la definició dels criteris de cadascun dels grups de productes de la categoria d’equipament

municipal pel fet que tots són comuns.
3 Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Ecoetiqueta ecològica, Àngel Blau, Cigne Blanc, etc.
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§ compostos retardants de flama (p. e. PBB) en components plàstics

§ altres (especificar)

. En cas de l’ús de fusta com a matèria primera:

§ procedent d’explotacions forestals sostenibles

§ que sigui natural o bé tractada amb vernissos, pintures, laques de

base aquosa.

- És fàcil de reparar i mantenir en condicions d’operació:

. incorpora instruccions de muntatge, manteniment i reparació

. es troben recanvis amb facilitat

. fàcil manteniment

- El producte o les seves parts són:

. identificades mitjançant codis (e.g plàstics)

. fàcilment desmuntables

. incorporades en programes logístics de devolució i de reciclatge

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

. de contingut reciclat o fàcilment reciclable

. reutilitzables

. que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i

utilitzar el producte correctament

. altres (especificar)

- Durant l’ús de l’equipament es minimitza el consum de recursos gràcies a

sistemes:

. d’eficiència energètica (làmpades eficients de llarga durada, etc.)

. d’aprofitament de recursos renovables (cèl·lules fotoelèctriques)

. altres (especificar)

- Altres:

. l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una

Anàlisi de Cicle de Vida

. forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment

correctes

. altres (especificar)

Nota:

- L’aplicació d’aquests criteris cal que estigui d’acord amb la normativa
vigent.

- Cal presentar justificació dels criteris ambientals mitjançant l’aportació
de la documentació corresponent.
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PROPOSTA DE VALORACIÓ

1. Des de les Àrees de Contractació i Compres de les Administracions

Públiques s'establirà el valor dels criteris ambientals, així com la dels altres

criteris a valorar (econòmics, de qualitat, de servei, socials, ambientals, etc.)

2. El percentatge de valoració dels criteris ambientals no és fix, sinó que depèn

de diferents factors com ara:

· la conscienciació ambiental

· la facilitat de trobar el producte o servei en el mercat

· el pressupost de l’administració

· etc.

Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de

valoració dels criteris ambientals sigui d'entre el 10 % i el 20 % respecte al

total.

Concretament per a l’avaluació de cadascun dels criteris ambientals definits

s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

Criteris que avaluen el proveï dor:

ù Si disposa d’un certificat de gestió ambiental tipus EMAS/ISO14001

s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa de certificat de gestió ambiental es considerarà la

puntuació obtinguda a través de la resta de criteris ambientals definits

al plec.

Criteris que avaluen un producte i/o servei:

ù Si disposa d’ecoetiqueta s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa d’ecoetiqueta es considerarà la puntuació obtinguda a

través de la resta de criteris ambientals definits al plec.

3. Posterior a la contractació, caldrà fer un seguiment i control del compliment

dels criteris exigits i valorats per tal de tenir evidència de la seva aplicació.
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EXEMPLES D’EQUIPAMENTS MUNICIPAL AMBIENTALMENT CORRECTES

Exemples de productes ambientalment correctes de la

categoria d’equipament municipal

§ Jocs infantils que incorporin materials reciclats (plàstics,

cautxú, metalls, brics, etc.) i fustes no tractades o bé

tractades amb vernissos i pintures de base aquosa.

§ Senyalització horitzontal on els metalls hagin estat tractats

amb laques de base aquosa.
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PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS EN PLECS DE PRESCRIPCIONS DE
PRODUCTES DE PARC MÒBIL

A continuació es presenten:

- els criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions de

productes de parc mòbil:

§ del proveïdor

§ dels vehicles

- proposta de valoració

CRITERIS A VALORAR DEL PROVEÏDOR

- Disposar de certificat de gestió ambiental ISO 14001/EMAS

Altres aspectes a considerar

- Haver realitzat algun estudi de prevenció de la contaminació i/o gestió

ambiental:

. DAOM1

. estudi de minimització (residus, energia, aigua, etc.)

. pla de gestió (de residus, etc.)

. Altres (especificar)

- Realització d’algun tipus de formació ambiental als treballadors, directius, etc.

- Disposar de sistemes:

. d’estalvi de recursos (aigua, energia, etc.)

. minimització de residus

. recuperació energètica

. altres que puguin reduir l’impacte ambiental associat a les activitats

- Aplicar bones pràctiques de gestió en producció emmagatzematge, neteja i

manteniment:

. ús eficient dels recursos que es facin servir (aigua, energia, etc.)

. minimització generació residus i/o emissions

. segregació de residus

. altres (especificar)

- Utilitzar productes ambientalment correctes (veure criteris ambientals per a

productes)

                                                                
1 Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització
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- Altres:

. realitzar una declaració ambiental pública

. estar premiat per una bona gestió ambiental

. fer recerca per millorar contínuament el seu comportament ambiental

. altres (especificar)

CRITERIS A VALORAR DELS VEHICLES

Dins de la categoria de parc mòbil2 s’inclouen els següents tipus de vehicles:

a) turismes,

b) autobusos,

c) furgonetes,

d) camions,

e) motos i motocicletes

Criteris:

- Disposar d’ecoetiquetatge3

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que:

. sigui modular (descomponible en peces bàsiques)

. sigui lleuger

. s’eviti la barreja de materials que dificultin el reciclatge

- És fàcil de reparar i mantenir en condicions d’operació

- Els components del vehicle:

. són reciclats o fàcilment reciclables,

. no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i/o la salut de les

persones:

§ metalls pesants (cadmi, plom, mercuri i crom hexavalent)

§ HCF’s o CFC’s

§ compostos retardants de flama (e.g. PBB) en components plàstics

§ altres (especificar)

. identificats mitjançant codis (e.g plàstics)

. fàcilment desmuntables

. incorporades en programes logístics de devolució i de reciclatge

                                                                
2 No s’ha considerat la definició dels criteris de cadascun dels grups de productes de la categoria

de parc mòbil pel fet que tots són comuns.
3 Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Ecoetiqueta ecològica, Àngel Blau, Cigne Blanc, etc.
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- Apte amb consum de:

. benzina amb baix contingut en sofre

. components amb contingut reciclat (e.g. oli lubricant)

. combustibles alternatius (gas natural comprimit, gas natural líquid, gas

propà, biogàs, biocombustibles)

. electricitat

- Disposa de sistemes que minimitzin:

. Consum de benzina

. Les emissions de partícules tòxiques a l’atmosfera

. Els nivells acústics

- Altres:

. l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una

Anàlisi de Cicle de Vida

. forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment

correctes

. altres (especificar)

Nota:

- L’aplicació d’aquests criteris cal que estigui d’acord amb la normativa
vigent.

- Cal presentar justificació dels criteris ambientals mitjançant l’aportació
de la documentació corresponent.
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PROPOSTA DE VALORACIÓ

1. Des de les Àrees de Contractació i Compres de les Administracions

Públiques s'establirà el valor dels criteris ambientals, així com la dels altres

criteris a valorar (econòmics, de qualitat, de servei, socials, ambientals, etc.)

2. El percentatge de valoració dels criteris ambientals no és fix, sinó que depèn

de diferents factors com ara:

· la conscienciació ambiental

· la facilitat de trobar el producte o servei en el mercat

· el pressupost de l’administració

· etc.

Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de

valoració dels criteris ambientals sigui d'entre el 10 % i el 20 % respecte al

total.

Concretament per a l’avaluació de cadascun dels criteris ambientals definits

s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

Criteris que avaluen el proveïdor:

ù Si disposa d’un certificat de gestió ambiental tipus EMAS/ISO14001

s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa de certificat de gestió ambiental es considerarà la

puntuació obtinguda a través de la resta de criteris ambientals definits

al plec.

Criteris que avaluen un producte i/o servei:

ù Si disposa d’ecoetiqueta s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa d’ecoetiqueta es considerarà la puntuació obtinguda a

través de la resta de criteris ambientals definits al plec.

3. Posterior a la contractació, caldrà fer un seguiment i control del compliment

dels criteris exigits i valorats per tal de tenir evidència de la seva aplicació.
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PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE
PRESCRIPCIONS DE PRODUCTES DE PLÀSTIC RECICLAT

A continuació es presenten:

- els criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions per a

l’adquisició de productes de plàstic reciclat:

§ del proveïdor

§ dels productes

- proposta de valoració

CRITERIS A VALORAR DEL PROVEÏDOR

- Disposa de certificat de gestió ambiental ISO 14001/EMAS

Altres aspectes a considerar

- Haver realitzat algun estudi de prevenció de la contaminació i/o gestió

ambiental:

. DAOM1

. estudi de minimització (residus, energia, aigua, etc.)

. pla de gestió (de residus, etc.)

. Altres (especificar)

- Realització d’algun tipus de formació ambiental als treballadors, directius, etc.

- Disposar de sistemes:

. d’estalvi de recursos (aigua, energia, etc.)

. minimització de residus

. recuperació energètica

. altres que puguin reduir l’impacte ambiental associat a les activitats

- Aplicació de fonts d’energia renovable en el procés productiu

- Aplicar bones pràctiques de gestió en producció emmagatzematge, neteja i

manteniment:

. ús eficient dels recursos que es facin servir (aigua, energia, etc.)

. minimització generació residus i/o emissions

. segregació de residus

. altres (especificar)

                                                                
1 Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització
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- Utilitzar productes ambientalment correctes (veure criteris ambientals per a

productes)

- Per al parc mòbil:

. baix consum de carburant

. nivells baixos d’emissions a l’atmosfera

. amb equips de refrigeració amb el mínim efecte sobre la capa d’ozó i

l’escalfament global

. incorporació de components reciclats

. consum de combustibles alternatius (biocombustibles, gas, etc.)

- Altres:

. realitzar una declaració ambiental pública

. estar premiat per una bona gestió ambiental

. fer recerca per millorar contínuament el seu comportament ambiental

. altres (especificar)

CRITERIS A VALORAR DELS PRODUCTES

Dins de la categoria de productes de plàstic reciclat 2 s’inclouen els següents

tipus de productes:

a) materials de la construcció,

b) envasos i embalatges3,

c) material consumible d’oficina,

d) mobiliari urbà,

e) productes de la llar,

f) altres

Criteris:

- Disposa d’ecoetiquetatge4

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que:

. sigui monomaterial

. sigui de llarga durabilitat i resistència als usos als que es destini

. s’eviti la barreja de materials que dificultin el reciclatge

                                                                
2 No s’ha considerat la definició dels criteris de cadascun dels grups de productes de la categoria

d’equipament municipal
3 Queden exclosos els envasos i embalatges que estiguin en contacte amb els aliments.
4 Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Ecoetiqueta ecològica, Àngel Blau, Cigne Blanc, etc.
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- Les primeres matèries utilitzades en el producte:

. són reciclades

. no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i/o la salut de les

persones:

§ metalls pesants (plom, cadmi, crom hexavalent o mercuri) a tints,

colorants, pigments o altres substàncies o preparats

§ compostos retardants de flama (PBB)

§ altres (especificar)

- És fàcil de reparar i mantenir en condicions d’operació:

. incorpora instruccions de muntatge, manteniment i reparació

. es troben recanvis amb facilitat

. fàcil manteniment

- El producte o les seves parts són:

. identificades mitjançant codis

. fàcilment desmuntables

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

. de contingut reciclat o fàcilment reciclable

. reutilitzables

. que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i

utilitzar el producte correctament

. altres (especificar)
- Altres:

. l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una
Anàlisi de Cicle de Vida

. forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment
correctes

. altres (especificar)

Nota:

- L’aplicació d’aquests criteris cal que estigui d’acord amb la normativa
vigent.

- Cal presentar justificació dels criteris ambientals mitjançant l’aportació
de la documentació corresponent.
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PROPOSTA DE VALORACIÓ

1. Des de les Àrees de Contractació i Compres de les Administracions

Públiques s'establirà el valor dels criteris ambientals, així com la dels altres

criteris a valorar (econòmics, de qualitat, de servei, socials, ambientals, etc.)

2. El percentatge de valoració dels criteris ambientals no és fix, sinó que depèn

de diferents factors com ara:

· la conscienciació ambiental

· la facilitat de trobar el producte o servei en el mercat

· el pressupost de l’administració

· etc.

Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de

valoració dels criteris ambientals sigui d'entre el 10 % i el 20 % respecte al

total.

Concretament per a l’avaluació de cadascun dels criteris ambientals definits

s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

Criteris que avaluen el proveï dor:

ù Si disposa d’un certificat de gestió ambiental tipus EMAS/ISO14001

s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa de certificat de gestió ambiental es considerarà la

puntuació obtinguda a través de la resta de criteris ambientals definits

al plec.

Criteris que avaluen un producte i/o servei:

ù Si disposa d’ecoetiqueta s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa d’ecoetiqueta es considerarà la puntuació obtinguda a

través de la resta de criteris ambientals definits al plec.

3. Posterior a la contractació, caldrà fer un seguiment i control del compliment

dels criteris exigits i valorats per tal de tenir evidència de la seva aplicació.
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PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE 
PRESCRIPCIONS DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ (BARS, 

RESTAURANTS, ...) 
 
? Disposar de certificat de gestió ambiental ISO 14001/EMAS 
? Disposar de sistemes: 

· d’estalvi de recursos (aigua, energia, ...) 
Ex. Lluminària de baix consum, sistemes d’estalvi d’aigua a les aixetes, 
cisternes dels wàters , ... 

- Segregar i reciclar els residus 
Ex. Envasos i embalatges, vidre, paper i cartró, matèria orgànica , ... 

 
? Aplicar bones pràctiques de gestió en les operacions de compra, 

emmagatzematge, elaboració, als menjadors i gestió de residus: 

 

COMPRES 

- mantenir un control rigorós dels inventaris per tal de realitzar adquisicions de 
materials adequades i evitar estocs innecessaris. 

Ex. En productes frescos com peix, carn, iogurts, llet, ... 

- adquirir productes reutilitzables, recarregables, reciclables modulars, durables, 
reparables i d’alta qualitat. 

Ex. Mobiliari de cuina i de menjador, maquinària d’elaboració, ...  

- prioritzar, sempre que sigui possible, el lloguer, el lísing o el rènting d’equips 
enfront de la seva compra. 

Ex. Neveres, forns o equips que s’han d’utilitzar puntualment 

- Valorar opcions de compra que redueixen o eliminen els envasos i 
embalatges:  

· compra a granel, productes concentrats i amb envasos de gran capacitat. 

Ex. Productes d’alimentació, de neteja, ... 

· acord amb els proveïdors pel subministra de productes o matèries primeres 
amb embalatge mínim, retornable, reutilitzable i/o reciclable. 

Ex. Productes d’alimentació 
· manteniment dels envasos i embalatges que allargui la seva vida útil. 

 

EMMAGATZEMATGE 
- guardar els materials en els contenidors adequats i en correctes condicions 

de ventilació i il·luminació. 
Ex. Productes alimentaris com fruits secs, pasta, arròs, ... 
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- senyalitzar els productes i delimitar la zona d’emmagatzematge tenint en 
compte les característiques i les incompatibilitats dels materials. 

Ex. Productes d’alimentació, de neteja, ... 
- mantenir els productes en prestatges i separats del terra 
Ex. Productes com la farina, arròs, sucre, ... 
- senyalitzar les diferents zones del magatzem: descàrrega, manipulació, 

zones de pas i altres. 
 
ELABORACIÓ 

· garantir el correcte funcionament dels equips i de la maquinària 
d’elaboració. 

 
ALS MENJADORS 

- utilitzar utensilis duradors en detriment d’estris d’un sol ús (gots, tovallons, 
coberts, tovalloles, etc).  

- Oferir begudes amb envasos reutilitzables 
- Oferir sucre, sal, oli, vinagre, ... a granel 
- Posar els dispensadors de tovallons a les taules en comptes de principi de 

línia d’un bufet (se n’agafen els necessaris i no més del compte) 
 
Nota: 
 

- L’aplicació d’aquests criteris no ha d’anar en perjudici dels requisits sanitaris 
o altra normativa vigent d’aplicació. 

- Es recomana documentar el compliment dels criteris ambientals. 
 
Proposta per a l’avaluació: 
 

1. Des de l’à rea de contractació s’establirà la valoració dels criteris ambientals, 
així com la dels altres criteris (econòmics, de qualitat, de servei, socials, 
ambientals, etc.) 

2. El percentatge de valoració dels criteris ambientals depèn de diferents factors 
com ara: 
. la consciencia ambiental 
. la facilitat de trobar el producte o servei en el mercat  
. el pressupost disponible 
. altres 

 Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de 
valoració dels criteris ambientals sigui entre el 10% i el 20% respecte el total. 

3. En posterioritat a la contractació es recomana fer un seguiment i control del 
compliment dels criteris exigits i valorats per tal de controlar-ne l’aplicació. 

 




