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NOUS REPTES EN MATÈRIA DE RESIDUS
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RECICLAT
DIPÒSIT EN 

ABOCADOR
el residu domèstic 

generat
del residu domèstic 

generat

dels biorresidus
generats

2022

2020 65%

67% 2022

2020

máx. 30%

máx. 35%

2022

2020 25%

50%

2021 35%

PIRCVA
RECOLLIDA 
SEPARADA



OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS

• Gestionar els residus domèstics i assimilables.

• Recollida, transport, valorització i eliminació per si mateixos o

a través de Consorcis.

• Implantació de sistemes de recollida selectiva.

• Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus municipals

originats al seu àmbit territorial.

• Establir sistemes prioritaris per a fomentar la reutilització dels

productes i les activitats de preparació per a la reutilització i

el reciclat.



OBLIGACIONS DERIVADES DEL PIRCVA

Recollida selectiva Reducció

Biorresidus

Altres

Bolquers i productes 
d’higiene íntima

Envasos i residus d’envasos 
en esdeveniments festius

Paper i cartró de xicotet 
comerç PaP

Paper i cartró de xicotet 
comerç PaP

Envasos i residus 
d’envasos en 

esdeveniments festius

Objectius de reciclatge per 
tipologia de residus

Disposar de Pla Local de Residus

Adaptar ordenances municipal 
al Pla Local de Residus

Disposar d’educadors/es 
ambientals per a millorar la 

gestió dels residus

Sistema de recollida que permeta
aplicar polítiques a favor de la 

recollida en origen (PaP o 
equivalent).



PLA LOCAL 
DE GESTIÓ DE RESIDUS

• Eina de planificació i gestió municipal.

• Estableix un full de ruta per a assolir

objectius i donar compliment a les

obligacions de les entitats locals.

• Inclou les aportacions rebudes i validades

en el procés de participació.

• Seguiment i avaluació periòdica.
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CALENDARI DEL PROCÉS

MEMÒRIA 

INFORMATIVA

Descripció de 

la situació de 

partida

Procés de 

participació

Comunicació a la 

ciutadania
Definició del nou 

model de recollida i 

accions del pla

MEMÒRIA 

JUSTIFICATIVA

DOCUMENT DE 

COMUNICACIÓ
MEMÒRIA 

ECONÒMICA

DOCUMENT 

DE SÍNTESI



SITUACIÓ DE PARTIDA

•Recollida selectiva 7,47 %

•No es fa recollida de la fracció orgànica.

•Un únic nucli de població.

•Diversa morfologia urbana (diversitat de barris i urbanitzacions).

•Recollida en contenidors oberts.

•Infraestructura de recollida selectiva deficient en algunes zones.

•Poca interacció amb la ciutadania per a fomentar el reciclatge.



PROPOSTA DE CANVI

SISTEMA DE 

RECOLLIDA

FREQÜÈNCIA MÍN. RECOLLIDA (dies/setmana)

Orgànica Resta EELL P/C

PAP 3 1 2 1 

Contenidors 3 3 2 2 



PROPOSTA DE CANVI

Recollida contenidors Recollida PaP

Illes de contenidors amb 

fraccions: EELL, P/C, 

orgànica, resta, vidre

Altres

Contenidors tancats amb 
identificació d’usuari i 

registre d’incidències per a 
les fraccions orgànica, 

resta i envasos.

Fraccions: EELL, P/C, 

orgànica i resta

Sistema actual per a fraccions: 
vidre, tèxtil i voluminosos

Servei d’ecoparc fixe per 
a altres fraccions.

Potenciar valorització in situ 
de fracció orgànica en 

colònies, urbanitzacions i 
disseminats.

Valorar la conveniència 
de recollida específica en 

el sector HORECA. 

Sistema d’identificació 

d’usuari i registre 

d’incidències

P/C per a comerços.

Contenidors oberts per a 

la fracció P/C.



RENDIMENTS PREVISTOS

Rendiment actual Rendiment previst
Objectiu de recollida separada 

del PIRCVA per a 2020

Objectiu de recollida separada 

del PIRCVA per a 2022

7,47 % 40,48 % 65,00 % 67,00 %

Rendiment actual Rendiment previst
Objectiu de recollida separada 

del PIRCVA per a 2020

Objectiu de recollida separada 

del PIRCVA per a 2022

7,47 % 67,41 % 65,00 % 67,00 %

Primers anys d’implantació

Sistema consolidat



COM HO ACONSEGUIREM?



QUADRE RESUM PER BLOCS

1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

2. PREVENCIÓ

3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS

4. COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS

5. REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DEL RESIDU DOMÈSTIC

6. SEGUIMENT I CONTROL

PLA D’ACCIÓ



1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Títol
Any 

d’implementació
Periodicitat

1.1. Campanyes de comunicació i sensibilització dirigides a la ciutadania i

grans productors.
2020-2022 -

1.2. Jornades informatives/formatives sobre l’ús del nou sistema de

recollida.
2021 Anual

1.3. Habilitar mecanismes de comunicació directa amb la ciutadania pel

que fa al sistema de recollida de residus existent.
2020-2022 -

1.4. Guia per a la correcta separació de residus. 2021 -

1.5. Mecanismes de retorn d’informació en matèria de gestió de residus al

municipi.
2021-2022 -

1.6. Intercanvi de bones pràctiques. 2021-2022 -



2. PREVENCIÓ

Títol Any d'implementació Periodicitat

2.1. Distribució d’envasos reutilitzables. 2021 -

2.2. Manual de bones pràctiques per minimitzar els residus d’actes i festes locals. 2021 -

2.3. Manual de bones pràctiques per a la ciutadania per combatre l’ús excessiu

d’envasos de plàstic i plàstics d’un sol ús i el malbaratament alimentari.
2020-2021 -

2.4. Manual de bones pràctiques per a grans productors per a combatre el

malbaratament alimentari i l’ús excessiu d’envasos de plàstic i plàstics d’un sol ús.
2020-2021 -

2.5. Tallers formatius per a fomentar la reutilització. 2021-2022 Anual

2.6. Establir bonificacions fiscals per a comerços de venda de productes a 

l'engròs.
2022 -

2.7. Establir bonificacions fiscals a empreses que fomenten l'economia circular. 2022 -

2.8. Estratègia de minimització de residus als centres escolars. 2021-2022 -

2.9. Minimitzar l’ús d’aigua embotellada. 2021-2022 -

2.10. Promoure la compra pública verda 2021 -



3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA

Títol Any d'implementació Periodicitat

3.1. Implantació del nou model de recollida selectiva de les diferents fraccions. 2021 -

3.2. Prestació del servei de recollida dels residus domèstics. 2021-2022 Anual

3.3. Establir un protocol de millora contínua. 2021 -

3.4. Revisar l’actual conveni amb ECOEMBES I ECOVIDRIO. 2022 -

3.5. Realitzar caracteritzacions periòdiques dels residus generats de cada fracció. 2021-2022 Anual

3.6. Estudiar la viabilitat d’implantar un sistema de pagament per generació. 2022 -

3.7 Implementar la recollida selectiva d’envasos lleugers en esdeveniments festius. 2020-2021 -

3.8. Instal·lació de recollida selectiva d’EELL, P/C, vidre i biorresidus en edificis de 

gestió pública o público-privada
2020-2021 -

3.9.Garantir que es faça la recollida selectiva d’EELL, vidre i oli vegetal usat en els 

establiments del sector HORECA
2021 -

3.10.Renegociar amb el Consorci Palància Belcaire el servei que es presta 

d’ecoparcs.
2021 -



3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA

Títol Any d'implementació Periodicitat

3.11.Fomentar el compostatge domèstic i comunitari 2021-2022 -

3.12.  Implantació de programes de compostatge comunitari als centres 

educatius del municipi.
2021-2022 -

3.13 Estudi de sistemes de gestió de les restes de poda. 2021-2022 -

3.14 Fomentar la recollida selectiva d’envasos lleugers 2022 -

3.15 Estudi de sistemes de recollida de voluminosos 2021-2022 -

3.16 Millora de l’accessibilitat a les illes de contenidors per a persones amb 

mobilitat reduïda 
2021 -



4. COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS

Títol Any d'implementació Periodicitat

4.1. Establir un mecanisme de coordinació i transparència entre els

diferents actors implicats (Ciutadania-Ajuntament-Consorci de Residus).
2021-2022 -

4.2. Conveni entre organismes públics per a la correcta gestió del residu

domèstic.
2021-2022 -

5. REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DEL RESIDU DOMÈSTIC

Títol Any d'implementació Periodicitat

5.1. Revisió de l’ordenança municipal de gestió de residus domèstics. 2021 -

5.2 Revisió del l’ordenança fiscal que regula la taxa per a la recollida i

transport dels residus domèstics i assimilables.
2021-2022 -



6. SEGUIMENT I CONTROL

Títol Any d'implementació Periodicitat

6.1. Elaboració d’un pla de seguiment i control. 2021-2022 -

6.2. Acompanyament per a la bona gestió dels residus. 2021-2022 -

6.3. Establiment de sistemes d’avaluació de la satisfacció ciutadana amb

el servei de recollida.
2021-2022 -



I DESPRÉS QUÈ?

Seguiment i Avaluació del Pla

• Sistema d’indicadors d’objectius quantitatius.

• Sistema d’indicadors d’objectius qualitatius.

• Constitució d’una Comissió de Seguiment.



“CAP A L’HORITZÓ 2030”


