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Resum executiu 
 
 

Aquest treball consisteix en un anàlisi econòmic de les polítiques públiques de la 

gestió dels residus municipals a nivell d’ajuntaments de zones semiurbanes. Pretenem, 

mitjançant l’anàlisi de tres casos concrets, arribar a unes conclusions sobre l’eficàcia  

dels sistemes d’aquests tres pobles.. Els pobles triats son representatius dels tres models 

de recollida selectiva més estesos existents a Catalunya. 

Primer, pretenem ubicar al lector en el tema per tal que es familiaritzi amb la 

terminologia i els diferents aspectes legals que aquest tema comporta. Per aquest motiu, 

el treball comença amb una breu explicació dels conceptes bàsics de la recollida 

selectiva avui en dia. La segueix la secció dedicada a la legislació, on es recull una 

relació de les normatives vigents que regulen l’actuació pública referent als residus, 

posant especial atenció a les normatives dedicades als residus municipals. 

 Per acabar, com a part més important del treball, hem elaborat un anàlisi 

comptable en base als costos i ingressos de cada poble. Hem procurat construir uns 

inidicadors que ens permetessin estandaritzar les dades obtingudes de manera que fossin 

comparables i n’hem extret unes conclusions. 
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0. Introducció 
 

Des dels seus inicis la humanitat ha explotat els diversos recursos de la naturalesa. 

Durant molt de temps el tractament que es realitzava dels residus urbans va ser la seva 

recollida y posterior trasllat a punts allunyats de les ciutats, on es descomposaven ja que 

bàsicament era matèria orgànica i en quantitats petites. Però el desenvolupament 

econòmic, la industrialització i la implantació de la societat del consum, significaren 

una variació en la composició, i la toxicitat, dels residus i en les quantitats produïdes. 

Així, els residus, ja no es podien tractar com abans doncs el seu abocament incontrolat 

té un impacte mediambiental greu (contaminació del subsòl, de les aigües i de l’aire) . 

Com a exemple d’aquests problemes, podem mencionar el cas del canal Love1, on la 

gestió no apropiada del residus químics, ha perjudicat greument la salut humana. 

Ens centrem en els residus municipals (RM), per ser aquells que generem cada dia i 

perquè segons el marc legal existent la competència en la seva gestió la tenen els 

ajuntaments, l’administració més propera i accessible a la ciutadania. Hem estudiat la 

legislació, hem recollit informació estadística sobre els resultats de tres models de 

recollida selectiva i hem observat els costos i els ingressos que suposa cadascun. Amb 

això pretenem donar una resposta analítica a les preguntes següents: 

 
QUINS SÓN ELS AVANTATGES I ELS INCONVENIENTS DE CADA MODEL? 
 
PODEM PARLAR D’UN MODEL ÒPTIM O DESTACAR UN DELS TRES COM EL 
MÉS EFICAÇ?  
 
QUINA SERIA LA MESURA D’AQUESTA EFICÀCIA? 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Veure explicació del cas del canal Love a la pàgina 54 
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1. Conceptes bàsics sobre residus i la seva gestió 

El tema principal del nostre treball és la gestió dels residus municipals, en concret, 

els sistemes de recollida, els seus costos i els seus beneficis. 

Però abans de passar a exemples i casos concrets, s’ha d’aclarir què és un residu, com es 

classifiquen els residus i altres aspectes generals. 

  

1.1 Origen dels residus  

La proporció de cada tipus de residu en el total depèn de l’estructura econòmica del 

país, regió o municipi, però en general un major grau de desenvolupament econòmic 

significa un major pes dels residus municipals i industrials. 

Els residus més importants pel seu volum són, per ordre d’importància: els 

agrícoles, els miners, els industrials i els municipals (RM) . Així doncs, veiem que els 

residus que ens ocupen, els RM, són una fracció minoritària del total. Per exemple, als 

països europeus pertanyents a la OCDE, es van generar 150 milions de tones de residus 

municipals a l’any 1990, només un 9,62% del total de residus generats. 

 

1.2 El concepte de residu i la seva classificació  

Un residu és qualsevol material en estat sòlid, líquid o gasós que surt d’un procés de 

fabricació, transformació, ús, consum o neteja, que no té valor pel propietari i, per tant, 

s’abandona. 

   Els residus poden tenir  diferents classificacions segons: 

L’ estat físic: sòlids, líquids o gasosos.  

La seva procedència: industrials, agrícoles, sanitaris o Residus Municipals (antics RSU). 

La seva perillositat:  residus tòxics i perillosos, radioactius o inerts.  
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El marc legal (segons la Ley de Residuos): 

- Residus perillosos: són aquells que contenen substàncies amb característiques 

perilloses, en quantitats que representen un risc gran per a la salut humana, els recursos 

naturals o el medi ambient. 

- Residus municipals (RM) - abans anomenats residus sòlids urbans (RSU) - .  

 

1.3 Residus municipals (RM) 

Els residus municipals, segons la Ley de Residuos espanyola són els generats als 

domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, que no tinguin la qualificació de 

perillosos. 

També són residus municipals els residus procedents d’obres menors de 

construcció i reparació domiciliària, de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees 

recreatives i platges, així com animals domèstics morts, mobles i vehicles abandonats. 

 Cal aclarir que la denominació “residu municipal” és bastant recent i ve a 

substituir la fins fa poc vigent “residu sòlid urbà (RSU)”. 

 

1.4 Composició dels residus municipals (RM) 

   Els residus municipals estan compostos, majoritàriament, pels materials següents: 

- Matèria orgànica: restes de menjar i altres 

- Envasos de plàstic, de metall i tetrabriks 

- Paper i cartró  (diaris, revistes, fulls, caixes de cartró, etc.) 

- Vidre: ampolles i altres bens que contenen vidre 

- Olis vegetals: aquells usats per a cuinar. 

- Deixalles procedents de les reparacions domèstiques. 

- Residus orgànics procedents de la jardineria. 

- Tèxtils: roba i teixits. 

- Fustes: mobles, caixes, etc. 

- Plàstics que no siguin envasos. 
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Als domicilis particulars es produeixen altres residus no inclosos a la llista 

precedent, per la seva toxicitat tenen la consideració de residus perillosos i es tracten a 

part sempre i quan la ciutadania els porti als punts verds o deixalleries; és el cas dels 

olis minerals (procedents dels vehicles), medicaments, piles i bateries, làmpades 

fluorescents, productes químics, termòmetres, electrodomèstics i altre material 

electrònic. 

 

La realitat espanyola 

Si bé totes les societats humanes han produit i produiexen residus, s’observen 

variacions importants en la quantitat total i en les proporcions de cada tipus de residus 

que componen aquest total segons el nivell d’industrialització i desenvolupament.  

A Espanya, la composició dels residus municipals és la següent: 

 

 

 

  

 

 

  Font: 60 preguntas y respuestas básicas sobre residuos.- Gedesma, 2002 

  

S’observa que dels més de de 459,17 kg de residus domèstics que cada ciutadà/ana 

genera a l’any, més de la meitat (60%) és matèria orgànica – FORM –, la qual és 

fàcilment recuperable per a compostatge. Malauradament, a Espanya els nivells de 

recollida són encara baixos, quelcom que les administracions s’han proposat millorar 

donat l’ampli marge de millora. 
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1.5 La gestió dels residus municipals (RM) 

La gestió dels residus municipals és el conjunt d’operacions que es realitzen amb 

ells des que es generen a les llars i comerços fins que es recuperen com a matèria prima 

o es deposen en abocadors. Aquest procés es divideix en tres etapes: 

1.5.1 Dipòsit i recollida  

1.5.2 Transport i classificació 

1.5.3 Tractament 

 

1.5.1 Dipòsit i recollida 

La recollida de los residus municipals consisteix en la seva recol·lecció per així 

ésser traslladats a les plantes de tractament. 

Existeixen dos tipus principals de recollida : 

 
- Recollida no selectiva: la ciutadania llença els residus als contenidors sense 

separar-los i són recollits per camions. Això té un cost econòmic perquè després 

o no es poden gestionar correctament o cal realitzar una feina addicional per 

separar-los adequadament, si es vol complir la llei. 

 
- Recollida selectiva: és la més recomanable i obligatòria des que va entrar en 

vigor la Ley de Residuos, tot i que requereix un grau elevat de conscienciació i 

col·laboració ciutadana i té cost econòmic immediat més elevat. Consisteix en la 

separació dels residus en origen, als domicilis particulars i comerços, i la seva 

deposició als contenidors corresponents o la seva recollida directament de 

domicilis i comerços (porta a porta). 
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El Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) estableix un sistema unificat de colors 

per a contenidors a tota Espanya: 

 
 
 
 
 

  Contenidor verd   Contenidor blau per  Contenidor groc per 
    per al vidre              al paper i cartró   als envasos lleugers 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Contenidor marró per a la FORM        Contenidor gris o  
(fracció orgànica de residus municipals)  verd fosc per al rebuig 
 

Un cop als contenidors, els residus han d’ésser recollits i traslladats. La recollida 

és un procès complicat que ha de ser mínimament costòs i molest per als ciutadans i 

ciutadanes. 

Existeixen dos tipus de recollida: 

 

- Recollida mitjançant vehicles: És la més habitual i consisteix en la recollida dels 

residus mitjançant vehicles preparats per aquesta tasca. 

 

 

 

 

 

Camió de recollida de rebuig de grans dimensions  Camió petit per a recollida porta a porta 
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- Recollida pneumàtica: No és molt habitual a Espanya, va aparèixer als països 

nòrdics als anys seixanta. El que es fa és construir instal·lacions per sota de la 

terra, a través de les quals es traslladen automàticament els residus a les plantes 

de tractament. És molt barat de manteniment, còmode i molt menys molest per a 

la gent, però requereix una important inversió inicial; i només es pot fer als nous 

nuclis que s’estan construint. 

 

 

1.5.2 Transport i classificació 

  Desprès d’ésser recollits dels contenidors, els residus es porten a les estacions de 

transferència o a les plantes de triatge.  

 
- Estacions de transferència: els residus es deposen temporalment. La seva 

finalitat és optimitzar el transport, donat que molts municipis estan allunyats de 

les plantes de classificació o dels abocadors. 

Els residus es deposen per períodes curts de temps i desprès es traslladen tots 

junts en camions amb gran capacitat als centres de tractament. Així es redueixen 

els costos de transport i el desgast dels vehicles. 

  
- Plantes de triatge: es troben a prop de les ciutats i nuclis grans de població, ja 

que d’aquests provenen la majoria de camions. Aquí els residus es separen 

mitjançant procesos manuals i mecànics segons el tipus de material i són 

compactats i emmagatzemats esperant ésser enviats a plantes de tractament o a 

empreses recicladores que els utilitzen com a matèria prima. 

Tot i això una bona part dels residus municipals no passen per plantes de triatge ja que 

són depositats en abocadors controlats. 
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1.5.3 Tractament 

   És la última fase de la gestió de residus; inclou els processos següents: 

 
- Reducció (prevenció) 

No és un procés de tractament de residus, però sí que és una de les tècniques més 

importants per a la seva gestió. La idea és aconseguir la reducció en la producció de 

residus municipals i de la proporció de les substàncies perilloses y contaminants en la 

seva composició.  

 Hi ha varis tipus de polítiques preventives: 

- Fabricació: reducció de la perillositat, volum i pes dels residus. També  es tracta de 

dissenyar el producte de manera que es faciliti la seva reutilització i reciclatge.  

- Transport: Disminució dels envasos i embalatges innecessaris.  

- Consum: mitjançant canvis en els hàbits de consum, afavorir la reutilització i la  

menor generació de residus. 

 - Adopció de sistemes que dificultin l’excés en la producció. 

 - Foment del I+D per a millorar la reciclabilitat dels articles i disminuir la perillositat 

dels residus que es generen.  

 

- Recuperació  

Desprès de passar per un procés selectiu a les plantes de classificació,  una part 

dels residus, s’envien a empreses recuperadores que, mitjançant uns processos de 

transformació, fan que els materials puguin utilitzar-se un altre cop en la producció. 

Per exemple: el vidre.   

 

- Reciclatge 

És el procès de transformació dels residus en matèries primes, permetent així el 

retorn de la matèria al cicle productiu i evitant tan la saturació dels abocadors com 

reduint la necessitat d’extracció de noves quantitats.  
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El concepte de reciclar també inclou:   

- Compostatge: mitjançant un procés de descomposició dels residus, s’obté un 

producte estabilitzat, el compost. El que es fa a les plantes de compostatge és 

controlar i accelerar la descomposició orgànica dels residus. 

 
- Biometanització: aquí, mitjançant un procés de descomposició de la matèria 

orgànica, s’obté una fracció gasosa, formada bàsicament per metà, que es pot 

utilitzar per obtenir energia.  

 

- Valorització energètica 

  Hi ha materials que no poden ser reciclats o reutilitzats. En aquest cas el que es 

fa és valorització energètica, mitjançant una combustió controlada en plantes 

d’incineració d’aquests residus. Això genera combustible per produir energia.  

 

- Abocador controlat 

Aquells residus que són llençats als contenidors de rebuig, siguin o no recuprebables, 

majoritàriament acaben als abocadors – o són incinerats -.  Les polítiques de gestió de 

residus modernes conceben els abocadors controlats com a última opció desitjable. 

Hi ha residus que no es poden aprofitar i hi no hi ha  és eliminar-los de manera 

controlada. Aquests residus es dipositen es tanquen allí i s’impermeabilitzen. Tot i això, 

d’aquests residus també es por aprofitar-se, extraient d’ells el biogàs per generar 

energia. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 11

2. Legislació 

 
Els 4 nivells/àmbits  normatius 

Si s’estudia la legislació referent al tractament i gestió dels residus municipals ja es 

veu a primera vista que existeixen 4 tipus de normatives segons la institució que les fa: 

• Directives Europees 

• Legislació a nivell Estatal 

• Legislació a nivell de la Comunitat Autònoma  

• Ordenances municipals 

Es pretén presentar una petita descripció de les lleis més representatives del tema que 

s’estudia (RM) si sobretot aquells articles que fan referència al paper dels Ens locals 

(ajuntaments) donat que aquest serà el terreny en el qual es mourà el treball.  

 

2.1 Les Directives Europees :  

Directiva 75/442/CEE relativa als residus i la Directiva 91/156/CEE  

coneguda com a marc de residus ( i posteriors modificacions de  

l’articulat )  

Hi ha moltes Decisions i Directives que regulen la gestió dels residus 

municipals, però la Directiva en base a la qual es dicten totes les Decisions i s’han 

establert les posteriors modificacions es la Directiva 75/442/CEE. La modificació més 

important ha sigut la 91/156/CEE. De tota manera, la terminologia i la reglamentació 

sobre la gestió dels residus constantment canvia. D’aquests canvis ja se’n van ressò les 

lleis estatals i catalanes, així que de la legislació a nivell europeu només en farem una 

pinzellada. 
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La funció de la Directiva 

La funció de la Directives Europea és, de manera breu i segons consta als seus 

articles:  ‘’ Aproximar les legislacions dels diferents països perquè en cas contrari es 

podrien produir unes condicions de competència desiguals.’’. Per facilitar-ho 

estableix, per exemple, una terminologia comú. 

Els punts bàsics de la Directiva 

Es podria dir que la Directiva té 2 principis bàsics: 

• Qui contamina, paga: mitjançant el qual es pretén fer recaure el cost de la 

gestió dels residus sobre els seu posseïdor / productor. 

• LES 3 Rs: Reduir, Reutilitzar, Reciclar. I en aquest ordre, doncs els alts costos 

de reciclar obliguen a fixar la prioritat en la reducció. 

Obligacions bàsiques dels països 

Tot i que la Directiva no  fixa objectius concrets per cap dels seus principis i delega 

totalment als Estats membres l’elaboració d’una legislació més concreta, destaca dues 

de les obligacions que imposa als estats membres: 

• elaborar plans nacionals per fomentar els principis de la directiva i polítiques 

actives en l’àmbit dels residus. 

• remetre un informe triennal de seguiment sobre les mesures que s’han adoptat 

en el marc dels plans nacionals 
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2.2 La Legislació a nivell estatal 

2.2.1 La Llei de Residus 10/1998, 21 d’abril 

Què és la Llei de Residus i a què s’aplica 

La Llei de residus del 1998 neix per la necessitat d’adequar la legislació 

espanyola a la Directiva Europea.  

És la legislació que s’aplica a la major part dels residus i només en són 

excepcions aquells que per la seva naturalesa tinguin una normativa més específica que 

doni una resposta adequada a problemes molt concrets i característics de la seva gestió. 

Un cas clar  és el dels residus nuclears, que donada la seva perillositat, necessiten unes 

lleis molt concretes en regulin transport, dipòsit, etc.  

Els Residus Sòlids Urbans: competència dels ajuntaments 

La llei dicta als seus articles sobre RSU que seran els Ens locals els encarregades 

de gestionar aquest tipus de residus. Val a dir que la denominació de residus urbans 

sòlids ha canviat arrel de a Decisió 2000/532/CE: els anteriors RSU de la Directiva 

91/156/CEE  passen a denominar-se residus municipals. Com es tracta d’un canvi molt 

recent, en algunes normatives i plans anteriors a aquesta Decisió encara s’utilitza la 

terminologia RSU. En aquest treball se la considera equivalent a RM perquè designa el 

mateix tipus de residus.  Doncs bé, el que concretament la llei determina com a serveis 

prestats pels ajuntaments és : ‘’recollida, el transport, i, al menys, l’eliminació dels 

residus urbans’’. Així el paper dels consistoris serà el d’una gestió del ‘’dia a dia’’ dels 

residus urbans sòlids i també el seu destí final, sigui aquest la valorització o el dipòsit 

controlat. En aquest sentit la llei atorga la totalitat de les competències als ajuntaments, 

que podran establir els seus plans de gestió ja sigui directament o mitjançant qualsevol 

altre forma de gestió prevista a la legislació sobre règim local. 
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  La llei reserva a l’Estat i les Comunitats autònomes un paper en la fixació 

d’objectius en el marc de diversos plans a nivell estatal i de Catalunya. 

 

2.2.2 Els Plans Nacionals de Residus: Pla Nacional de Residus (PNRU) 

i PROGEMIC 

2.2.2.1 El Pla Nacional de Residus (PNRU) 

Introducció: Què és el Pla Nacional de Residus 

El PNRU és el resultat del compliment tan de la Directiva 91/156/CEE com de 

la Llei de Residus espanyola. Aquestes dues normatives estableixen que l’Administració 

General de l’Estat haurà d’elaborar uns Plans Nacionals per fixar objectius específics 

per a les polítiques públiques de gestió de residus. A més, el PNRU ha de contemplar 

els Plans de residus autonòmics; el PROGREMIC en el cas català, que explicarem en 

detall més endavant. L’àmbit concret d’aplicació d’aquest pla és justament els RM. 

Objectius concrets del Pla Nacional de Residus 

La quantitat de residus englobava en la definició de residus municipals és tan 

gran que només donarem les dades dels objectius referents a aquells residus dels quals 

més endavant tractarem un altre cop a la part de comparativa econòmica del treball. 

Prevenció: 

• Reducció: equivalent aproximadament al 6% ( tones per habitant i any ) en la 

generació de RSU /RM totals de manera que l’any 2002 es mantingui aquesta 

generació a nivells del 1996. 

• Reducció: del 10% en pes dels residus d’envasos abans de l’any 2001 

Recuperació i reciclatge 

• Paper i cartó: taxa global de recuperació (quantitat recollida sobre consum 

total) del 75% l’any 2006. 
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           font: Pla Nacional de Residus 2001-06 
 
 
• Envasos de vidre: augmentar la tassa de reciclatge del 35% de l’any 1996 fins 

al 75% l’any 2006. 

• Envasos de plàstic: reciclatge d’envasos de plàstic del 40% al 2006. 

 

Valorització de la matèria orgànica  

• Compostatge: tractament del 50% de la matèria orgànica amb tècniques de 

compostatge l’any 2006. 

• Valorització energètica: foment de sistemes de valorització energètica de la 

matèria orgànica fins a arribar a un tractament per aquest sistema d’un 5% del 

total l’any 2006. 

 

Situació estimada de partida abans del PNRU ( en base dades any 1996 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

font: Pla Nacional de Residus Urbans període 2001-06 
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Destinació dels residus a Espanya prevista pel PNRU l’any 2006  

 
 

 

 

 

 

             font: Pla Nacional de Residus Urbans període 2001-06 

 

Quan es comparen els dos gràfics anteriors es pot observar l’ambició dels 

objectius del PNRU, els quals no s’han complert. Si bé aquest treball no es centra en el 

tractament final dels residus (valorització, reciclatge, etc.), d’aquests gràfics si que es 

pot veure clarament l’objectiu d’incrementar considerablement la recollida selectiva, 

doncs és aquesta la que permet fer un tractament diferenciat dels residus (reciclatge, 

compostatge) i reduir la deposició i la valorització energètica (incineració) 

 

 

 

2.2.2.2 El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 

(PROGREMIC) 2001-06  

Introducció: Què és el PROGREMIC? 

El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) és 

la concreció dels principis i objectius establerts per la Directiva 91/156/CEE i 

desenvolupats per la Llei de Residus espanyola de 1998 i per la Llei de Residus catalana 

de 1993. El fet que a Catalunya es fes una llei de residus abans que la espanyola és la 

raó perquè a dia d’avui, tot esperant la redacció del tercer, es comptabilitzin dos 

PROGREMIC: el de 1995-2000 i el fins ara vigent de 2001-2006. 
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Objectius concrets del PROGREMIC 2001-2006:  

Aquest PROGREMIC suposa una revisió de l’anterior. Així doncs, incorpora 

uns nous principis generals establerts a nivell de la UE, diferencia entre residus 

municipals domèstics i comercials i estableix uns objectius quantitatius pel que fa a 

valorització i a deposició en dipòsits controlats. 

Els principis generals més destacats del PROGREMIC són:  

- el principi de jerarquització de les opcions de gestió de residus: a partir d’aquest 

moment les polítiques de gestió de residus hauran de prioritzar la reducció de la 

quantitat generada de residus (minimització) per sobre de la valorització i la 

deposició en dipòsits controlats (abocadors), ja que si no hi ha una reducció de 

quantitats els abocadors s’ompliran més ràpid (i se n’hauran de construir de 

nous) i els costos de valorització es dispararan 

- el principi de proximitat: les instal·lacions de gestió de residus (plantes de 

valorització, dipòsits controlats, etc.) han d’estar properes als llocs de generació.  

- el principi de suficiència: aplicat al cas de Catalunya vol dir que tots els residus 

municipals generats dintre del territori català seran gestionats a Catalunya. 

 

Quelcom que representa un novetat és la diferenciació dintre del concepte de residus 

municipals (RM) – fins fa poc coneguts com residus sòlids urbans (RSU) – entre residus 

municipals domèstics, entesos com aquells generats als habitatges, i residus municipals 

comercials, entesos com aquells generats als comerços, oficines i resta d’activitats 

terciàries (cal recordar que els residus industrials queden fora del que són els RM i 

tenen un pla específic, el PROGRIC 2001-06). Aquesta diferenciació és rellevant ja que 

respon a l’objectiu de gestionar els residus municipals comercials de manera separada 

als residus municipals domèstics, almenys pel que fa als seus canals de recollida, a 
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partir de 2001. D'aquesta manera es planteja com a objectiu que el 15% dels RM 

generats a Catalunya siguin recollits mitjançant el canal de recollida dels RM 

comercials (sabent que els RM comercials suposen el 15% dels RM totals generats a 

Catalunya es pot apreciar l’ambició dels plantejament del PROGREMIC). 

Pel que fa als objectius quantitatius el PROGREMIC estableix uns objectius 

parcials molt ambiciosos (2003) i uns finals de consolidació (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 
       Font: Document de síntesi del PROGREMIC 2001-06 

 
En aquest gràfic es pot observar com es pretén reduir la quantitat de residus no 

valoritzats que arriben als abocadors controlats. S’ha d’afegir que del 69% corresponent 

a valorització a l’any 2006 un 21% correspon a valorització energètica, incineració 

bàsicament. 

 L’objectiu de valorització s’espera que sigui fruit d’acomplir els següents 

resultats a cada tipus de RM:  

 Paper i cartró Vidre Envasos lleugers FORM 
2003 60% 60% 15% 40% 
2006 75% 75% 25% 55% 

 

 L’assoliment de l’objectiu de reducció de la deposició (31%) suposaria una 

reducció a la meitat sobre els resultats de l’any 2000. 
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2.3 La Directiva 99/31/CE del Consell i la Llei 16/2003: incentius 

econòmics a la valorització. 

 
La Directiva 99/31/CE del Consell que suscita el Reial Decret 1481/2201  

Aquesta Directiva estableix una sèrie de requisits tècnics i administracions en la 

regulació dels abocadors. Concretament cal destacar els objectius concrets en la 

reducció dels residus municipals biodegradables que es destinen als abocadors. 

Objectius concrets 

La Directiva contempla un pla en 3 fases a partir del 2001, és a dir, dos anys després 

de la seva entrada en vigor. Les reduccions es comptabilitzarien en base a la quantitat 

d’aquests residus generada l’any 1996: 

• Primera fase: màxim 5 anys després reducció fins al 75% 

• Segona fase: màxim 8 anys després reducció fins al 50% 

• Tercera fase: màxim 15 anys després reducció fins al 35% 

 

La Llei 16/2003: creació del cànon sobre deposició controlada dels residus 

municipals  

Què és el cànon? 

Aquesta llei forma part del paquet de mesures d’incentius econòmics per tal de 

fomentar la valorització dels residus. Concretament, la llei preveu la creació d’un cànon 

sobre els dipòsits de residus municipals a les instal·lacions de deposició de rebuig. La 

llei estableix: 

• gravamen general  en la quantitat de 10 euros per tona de residu que es destini a 

dipòsit controlat. 

Qui pagarà aquesta quantitat, en qualitat de contribuents, són els ens locals  titulars del 

servei de gestió de residus municipals. 
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A què es destina la quantitat recaptada? 

Els diners recaptats pel cànon es destinen a finançar els costos que suposen el 

manteniment i la millora del sistema de la gestió de residus. Millora necessària per tal 

d’assolir els objectius que marquen la legislació catalana, espanyola i europea.  

Previsió de l’import recollit pel cànon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

font: previsió del Balanç a Catalunya del cànon  per a 2006 (Agència de Residus de Catalunya ) 

 
Aquesta taula mostra de manera simplificada les fons d’ingressos del cànon. És a dir, en 

base a quins conceptes ingressa la Generalitat aquesta taxa. Més endavant s’estudia  

com el cànon repercuteix en els models de recollida. Les àrees que s’estudiaran són les 

relacionades amb el gravamen a deposició en abocador. A la casella de la incineració 

s’observa que no hi ha dades. La incorporació d’aquest element, l’impost a la 

incineració, encara no s’ha produït però la administració ha dissenyat una taxa que 

gravarà també els residus de rebuig que acabin a incineració. El motiu d’incorporar 

aquest nou element al cànon és desincentivar la sortida fàcil que representava la 

incineració, que per altre banda no és una alternativa acceptable des del punt de vista de 

la valorització. La taula concretament mostra una estimació del que creu la Generalitat 

que recollirà en els diferents conceptes tenint en compte anys precedents i unes 

estimacions del creixement de la producció de les diferents fraccions de RM. 
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         3. Estadístiques de la situació catalana 
 

3.1 Estadístiques any 2004 
 
 

Tones de fracció resta (incineració i dipòsit controlat):   3.080.498 kg.    ( 74,58% ) 

Tones recollida selectiva:           +   1.050.162 kg.    ( 25,42% ) 

Generació total de residus a Catalunya a l’any 2004:     4.130.659,00 kg.  ( 100% ) 

 

Aquestes dades mostren com la situació actual (molt semblant a la de 2004), en 

la qual tres quartes parts dels residus municipals generats no són recuperats – quan una 

part important dels mateixos és susceptible de ser-ho -, dista molt dels objectius de la 

política de les administracions públiques i demostren que la societat catalana està 

malbaratant una gens menyspreable de recursos. 

 

Dades sobre la recollida selectiva segons residu a Catalunya (2004): 

Tipus de residu Tones recollides 
selectivament 

% recollit selectivament 
sobre el total generat 

Objectiu de recollida selectiva  
del PROGREMIC (2003) 

vidre 178.072,70 60% 60% 
 FORM 143.989,00 11% 45% 

paper i cartró 335.771,30 35% 60% 
envasos lleugers 60.596,28 5% 15% 

 
 

En aquesta taula es pot comprovar fins a quin punt a l’any 2004 s’estava lluny 

dels objectiu dels objectius de la Generalitat de Catalunya per a l’any anterior, el 2003. 

Un anàlisi per tipus de residu porta a remarcar l’especial incompliment dels objectius 

pel que fa als envasos lleugers, caldria triplicar les tones recollides, i a la fracció 

orgànica (FORM), caldria quadruplicar. 
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Evolució de la generació de residus
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Quantitat d’habitants per cada tipus de contenidor a Catalunya (2004): 
 
 

 

 

Com es pot observar en aquesta taula, la proporció de contenidors de cada tipus 

de residu és similar, però en canvi – com es veu a continuació – les quantitats recollides 

de cada tipus són bastant diferents.  De fet, els envasos lleugers, els contenidors dels 

quals són els més nombrosos a Catalunya, són el tipus de RM que menys es recull 

selectivament degut a que la ciutadania no els separa del rebuig a les seves llars. 

 
 

 

3.2 Estadístiques d’evolució històrica a Catalunya (1998-2004) : 
 
 
Generació de residus per habitant i dia (kg/hab/dia) a Catalunya:  
 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest gràfic es pot observar la tendència creixent de la producció de residus 

per habitant i dia, tot i la creixent preocupació per part de les administracions i la 

divulgació i sensibilització de la ciutadania al respecte. 

Tipus de contenidor Habitants per contenidor 
vidre 467 

paper i cartró 431 
envasos lleugers 470 

any Kg/hab/dia 

1998 1.35 
1999 1,43 
2000 1,56 
2001 1,61 
2002 1,61 
2003 1,61 
2004 1,66 
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Evolució de la recollida selectiva en termes relatius
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Evolució del % de recollida selectiva sobre el total: 

         
 

 

 

 

 

 

 

En aquest gràfic es pot observar fins a quin punt ja és una fita el que un 25% 

dels residus generats a Catalunya en un any siguin recollits selectivament i, per tant, 

susceptibles d’ésser recuperats – reintroduits al cicle productiu - com a matèries primes 

per a la fabricació de nous béns. 

 

Evolució en tones de la recollida selectiva desglossada segons els residus estudiats: 
 
 
Vidre:                                                                 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

El gràfic ens mostra l’evolució de la recollida selectiva de vidre en tones, el 

residu municipal que fa més anys que es recull selectivament, i que després d’uns anys 

d’estancament, les quantitats recollides han continuat augmentant. 

any % de recollida 
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2004 25,52 
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Paper i cartró: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                      
 
 

Es pot observar que l’evolució de la recollida selectiva de paper i cartró ha 

augmentat molt en els darrers anys i d’una manera casi uniforme. En termes absoluts és 

actualment el residu que se’n recull més, ja que amb petites reflexions i incentius, als 

ciutadans no els hi costa gaire de reciclar. 

 
FORM: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del 2001 va haver una autèntica explosió en la recollida selectiva de FORM. I 

aquesta explosió segurament durarà bastant, ja que molts municipis pràcticament no 

recollien FORM abans del 2001, barrejant-lo amb el rebuig, de manera que ja no es 

podia fer cap tipus de tractament. Ara la tendència está canviant. Cada cop més 

Any Tones 
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municipis s’adopten per poder reciclar FORM, perquè sembla que s’estan adonant-se 

que és un dels residus més importants, tant per la seva quantitat com pel seu valor, i al 

no reciclar-lo s’estan desaprofitant recursos. Un dels factors claus perquè això canviï és 

la nova normativa aprovada al 2001, que fa obligatòria que els municipis majors de 

5.000 habitants introdueixin la recollida selectiva.  

Envasos lleugers: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En aquest gràfic es pot observar la progressió clarament ascendent de la 

recollida selectiva d’aquest tipus de residu municipal. De totes maneres, cal fixar-se en 

els nombres absoluts per a veure que les quantitats recollides són inferiors als altres 

tipus de residus municipals estudiats; el valor més alt suposa poc més d’un 5% del total 

generat d’aquest tipus de residu a Catalunya l’any 2004. Aquest fet hauria d’ésser motiu 

de reflexió, doncs els envasos lleugers són fabricats majoritàriament a partir de matèries 

primeres que escassejaran en un futur proper, com són els derivats del petroli i de 

minerals metàl·lics, i una vegada llençats i enterrats a l’abocador és inviable poder 

recuperar-los. A més, el seu procès de fabricació és intensiu en energia, i per tant, en 

emisions de CO2. Donades els baixos nivells de recuperació d’aquest tipus de residu 

municipal hi ha veus que reclamen un enduriment de la Llei d’Envasos espanyola i de 

les directives europees al respecte, així com la promoció dels envasos retornables i 

d’aquells més fàcilment reciclables. 

Any Tones 
1998 10.495,59 
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2002 38.036,23 
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2004 60.596,28  
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4. Models de recollida de residus muncipals 

4.1 Recollida de cinc contenidors: 

El tipus de recollida clàssica és el més utilitzat per la majoria de municipis de 

Catalunya. Consisteix en que és el propi ciutadà qui ha d’anar a llençar els diferents 

tipus de residus als contenidors. Al carrer se’n poden trobar 5 de diferents: 

 

 

 

Paper i Cartró            FORM    Envasos lleugers 

 

 

 

   Vidre     Rebuig 

 

En principi, del contingut d’aquests contenidors, el rebuig se’n va directament 

cap a l’abocador, l’orgànic cap a una planta de compostatge on es tracta per fer adob i  

els altres tres es porten a unes plantes de triatge i tractament on són tractats per a poder 

ser reciclats. A la pràctica, això no sempre succeeix. 

 

 

4.2 Recollida porta a porta: 

Aquest és un tipus de recollida bastant recent i que, de moment, no han adoptat 

gaires municipis de Catalunya. Consisteix en que cada habitatge té 4 recipients 

(paper/cartró, orgànica, envasos lleugers i rebuig) on ja es separen els residus, 

cadascun d’aquests és baixa al portal de casa el dia establert per l’ajuntament, en el 
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mateix recipient que teníem a casa o en un de comunitari, a una hora establerta (de 20h 

a 22h normalment) i un camió els passa a recollir. La fracció orgànica es recull més 

sovint que els altres per motius d’higiene. Al carrer només es troba un tipus de 

contenidor, el del vidre que s’ha d’anar a llençar al carrer com en el model anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Font: Ajuntament d’Arenys de Munt 

 

Aquest model suposa una forta inversió a l’inici ja que l’ajuntament ha de 

realitzar una campanya per a la informació i sensibilització dels/de les ciutadans/nes i 

també reparteix els recipients a on dipositar els residus; la Generalitat es qui s’encarrega 

de subvencionar aquesta inversió inicial. Un cop establerta la recollida, es realitzen 

comprovacions per veure si tothom ho fa correctament i d’acord amb les ordenances 

municipals de cada ajuntament; es pot arribar a sancionar a les persones que no 

dipositen els residus en el contenidor adequat.   

Els municipis que han implantat aquest model acostumen a tenir una zona de 

reciclatge a les afores es poden trobar tots els tipus de contenidors i que serveixen per a 

poder tirar els residus en moments puntuals. 
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Aquest sistema s’implanta a poblacions mitjanes o, com a molt, a capitals d’algunes 

comarques per dos motius: 

- A les grans ciutats, degut a l’alta densitat de població, un contenidor pot servir a 

moltes persones. En canvi, a les àrees rurals, on la densitat de població és més 

baixa, el nombre de persones per contenidor tendeix a ser molt més baix. Per 

això fa falta més contenidors. 

- Es millora el paisatge urbà i s’encara el problema del vandalisme contra aquest 

mobiliari urbà. 

- Els carrers del casc antic de moltes localitats són molt estrets i els grans camions 

que buiden els contenidors no hi poden passar. Amb aquest tipus de recollida, 

els camions són més petits i és més fàcil la recollida.  

 

 

4.3 El model Residu Mínim (o quatre contenidors)  

Aquest model consisteix en la separació de la brossa en: 

 

                                  

 

              3 

FORM    Rebuig + Envasos lleugers = Inorgànica 

 

 

 

Paper i Cartró                  Vidre  

                                                 
3 Foto d’un contenidor de residus inorgànics de Molins de Rei 
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Aquesta classificació provoca que: 

- el/la ciutadà/ana llenci els envasos de plàstic, brics i de metall juntament amb 

tota la resta de brossa no seleccionable al contenidor d’inorgànica ( o rebuig ). 

- el gestor de la recollida de RM es veu obligat a enviar els residus recollits als 

contenidors d’inorgànica (o rebuig) a la planta de triatge per així separar els 

envasos de plàstic, brics i de metall de la resta de rebuig. També es pot aprofitar 

per separar vidre, paper i orgànica erròniament dipositats pel ciutadà/ana.  

- L’ens local segueix cobrant d’Ecoembes per la recollida d’envasos de plàstic, 

brics i de metall, calculant l’import com la part proporcional d’envasos de 

plàstic, brics i de metall sobre el total de residus recollits en el contenidor 

d’inorgànica. 

- El 100% dels residus són “valoritzats” (passen per una planta de triatge) abans 

d’ésser enviats a l’abocador, incinerats o recuperats. 

 
El model Residu Mínim també es pot adaptar a un sistema porta porta. 

Aquest model només l’aplicaven 16 municipis de Catalunya, a inicis de 2005,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Centre d’Ecologia i  
Projectes Alternatius(CEPA) 
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5. Municpis de Catalunya estudiats  
 
 
Tiana  (Maresme) 
 
Estadístiques any 2004 
 
Població:    6.789 habitants 
Densitat de població:  889,3 hab/km2 
Superfície:   8 km2 
 
Generació total de RM:  5.476,09 tones per any 
 

Model de recollida: porta a porta 
 
Si bé el model de recollida porta a porta normalment es fa amb tots els cinc tipus 

de residus municipals més importants, el cas de Tiana és una mica especial. En aquesta 

localitat només és recull porta a porta el rebuig i la matèria orgànica (FORM) des del 

juny de 2000. Això es fa perquè, a la ciutadania, el que li costa més de separar és la 

matèria orgànica que sempre s’acostuma a llençar junt amb el rebuig. S’ha potenciat 

molt la recollida de la fracció orgànica que es recull 4 cops a la setmana per tal que la 

gent no és queixi de les pudors que pot suposar tenir aquests residus a casa mentre que 

el de rebuig només es recull per les cases un cop a la setmana. 

Aquest model incentiva que les persones reciclin ja que no tenen cap contenidor 

al carrer per poder tirar el que és rebuig, llavors fan la recollida selectiva de 

paper/cartró, envasos i vidre molt acurada per tal de no tenir tots els residus a casa seva 

durant una setmana. Si deixen al carrer un residu que no toca recollir-lo aquell dia i ho 

fan reiteradament se li pot obrir un expedient sancionador, tot i que la voluntat final és 

la de fer reflexionar a aquell ciutadà. 

Cal destacar que el fet que es redueixi la quantitat de contenidors a la via pública 

permet un guany d’espai public, la millora de la circulació pels carrers i  una major 

netedat de les voreres. 
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Generació de residus per habitant:  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En aquest gràfic es pot observar com la generació de residus per habitant no s’ha 

aconseguit estancar a pesar d’ésser un dels municipis amb una política de residus més 

desenvolupada de Catalunya, del que se’n dedueix que les polítiques de recliclar i 

reutilitzar (recollida selectiva) han de ser complementàries a les de reduir. 

 
 
 
Evolució del % de recollida selectiva sobre el total recollit: 
         

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 En aquest gràfic es pot observar el perquè Tiana és un dels municipis que més 

recull selectivament de Catalunya, més del 80% l’any 2004. La implantació del model 

porta a porta a l’any 2000 es demostra clarament efectiu si es compara amb el 

percentatge de recollida selectiva dels anys anteriors. 

any Kg/hab/dia 

1998 1,32 

1999 1,32 

2000 1,61 

2001 1,70 

2002 1,74 

2003 1,88 

2004 2,21 

any % de recollida 
selectiva 
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Evolució en tones de la recollida selectiva desglossada en els residus que 
estudiarem: 
 
FORM:                

 

 
Vidre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 En aquest gràfic es pot observar com va ser d’exitosa la  

 
implantació del model de recollida porta a porta de FORM (1999). També és destacable 

la millora en la quantitat d’envasos lleugers recollits, en gran part deguda a la 

implantació de la recollida porta a porta del rebuig amb una baixa freqüència (2 cops a 

la setmana), ja que això incentiva a la ciutadania a classificar els correctament aquest 

tipus de residu per així no acumular grans quantitats de rebuig durant masses dies. 

 
    Paper i cartró                Envasos lleugers    

Any Tones 
1998 39,77 
1999 82,53 
2000 174,00 
2001 284,55 
2002 317,01 
2003 344,97 
2004 324,70 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Any Tones 
1998 0 
1999 0 
2000 306,10 
2001 635,00 
2002 700,32 
2003 713,38 
2004 685,00 

Any Tones 
1998 63,40 
1999 72,60 
2000 127,77 
2001 175,62 
2002 198,49 
2003 196,59 
2004 286,96 

Any Tones 
1998    0 
1999 5,87 
2000 69,54 
2001 140,77
2002 167,93
2003 397,29
2004 197,50
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Molins de Rei  (Baix Llobregat) 
 
Estadístiques any 2004 
 
Població:    22.496 habitants 
Densitat de població:  1.450  hab/ km2 
Superfície:   15’9 km2 
 
Generació total de RM:  11.862,31 tones per any 
 

Model de recollida: Residu mínim (o quatre contenidors) 

La recollida selectiva amb el model de residu mínim es va implantar a Molins de 

Rei com una prova pilot quan el juny de 1992 es va signar un conveni entre el 

Departament de Medi Ambient, l’entitat Metropolitana de Barcelona, CEPA i tres 

ajuntaments, un dels qual era Molins de Rei.  La inversió inicial va ser molt elevada i va 

ser subvencionada majoritàriament amb fons europeus ja que la implantació d’aquest 

model va anar acompanyat de la instal·lació d’una planta de triatge al mateix municipi. 

Es van fer diverses actuacions per aconseguir la màxima participació ciutadana i una 

bona acollida del model entre les quals cal destacar vàries visites, enquestes a tots els 

comerços de la ciutat i una campanya de promoció i sensibilització.  Els tres eixos sobre 

el que es basava la iniciativa era: 

- Una distribució de responsabilitats justa pel que fa a la gestió dels residus: 

administració, ciutadans i empreses. 

- La separació en origen de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) 

com a eix principal de la política pública de gestió sostenible dels residus. 

- La participació ciutadana i un major coneixement social de la problemàtica 

ambiental dels residus per tal d’aconseguir un model de gestió dels residus 

municipals participatiu, just i sostenible. 
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Generació de residus per habitant:  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 En aquest gràfic s’observa que l’avançada política de gestió de residus del 

municipi ha aconseguit el que sembla un principi d’estabilització en la generació de 

residus per habitant i dia, mantenint els valors per sota de la mitjana catalana dels últims 

anys (major de 1,6 kg/hab/dia). 

 
 
Evolució del % de recollida selectiva sobre el total 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En aquest gràfic s’observa una tendència a l’alça en la recollida selectiva, si bé 

dintre d’aquesta tendència hi ha una variabilitat important les causes de la qual no ens 

són conegudes. Cal afegir, que aquestes dades no són preses cert escepticisme per part 

dels responsables del municipi degut a que el model de Residu mínim és sovint 

minusvalorat en les estimacions oficials degut a la dificultat de comptabilitzar la 

quantitat d’envasos lleugers. 
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Evolució en tones de la recollida selectiva desglossada en els residus estudiats: 
 
  FORM                     Vidre      Paper i cartró      Envasos lleugers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En aquest gràfic es pot observar la tendència positiva de les quantitats recollides 

de tots els tipus de residus. Especialment pronunciats són els pendents del paper i cartró 

i dels envasos lleugers; malgrat que en el segon cas el municipi manifesta tenir uns 

resultats majors als publicats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). El motiu 

del descens en la quantitat recollida de FORM entre 1998 i 2002 no és clar, si bé podria 

mostrar que les estratègies utilitzades per millorar els resultats no van ser les adequades 

i el model ha tocat sostre a l’hora de fomentar la separació de la matèria orgànica a les 

llars. 

 
 
 
 
    
 

Any Tones 
1998 1.204,13 
1999 978,90 
2000 1.035,60 
2001 863,00 
2002 918,19 
2003 1.083,54 
2004 1.278,46 

Any Tones 
1998 276,98
1999 274,15
2000 343,40
2001 366,53
2002 236,68
2003 420,83
2004 376,51

Any Tones 
1998 533,82 
1999 602,73 
2000 928,84 
2001 1.146,96
2002 719,70 
2003 1.481,47
2004 1.503,23

Any Tones 
1998 0 
1999 42,21 
2000 360,45 
2001 489,21 
2002 473 
2003 615,26 
2004 374,99 
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Esparreguera   (Baix Llobregat) 
 
Estadístiques any 2004 
 
Població:    20.163 habitants 
Densitat de població:  756 hab/km2 
Superfície:   27,4 km2 
 
Generació total de RM:  11.207,89 tones per any 
 
 Model de recollida: cinc contenidors 
 

L’Ajuntament d'Esparreguera va decidir l’any passat desenvolupar 

completament el model de recollida de vidre, paper i envasos lleugers, desprès d’anys 

d’una escassa atenció a la gestió de residus municipals, i iniciar aquest any, 2006, la 

recollida de la FORM. El criteri escollit per a decidir quin model implantar ha estat la 

minimització de costos i distàncies, donat que el municipi té tres barris (Can Comelles-

Can Roca, Can Vinyals-Colònia Sedó, El Mas d’en Gall-Can Rial) allunyats del nucli 

històric. Tot i primar el factor cost a suportar per l’administració pública, les previsions 

de recollida selectiva, especialment les de FORM, són molt ambicioses, ja que es pretén 

obtenir uns resultats similars a municipis en els quals la ciutadania ja fa un quants anys 

que separa la brossa a casa.  

Quelcom que fa que del model de cinc contenidors d’Esparreguera especial és 

que s’han col·locat 55 àrees de contenidors soterrats, la majoria. Aquesta opció només 

s’ha desestimat en els tres barris perifèrics i a l’illa de vianants, ja que la baixa densitat 

d’habitants i les reduides dimensions dels carrers no justifiquen l’opció del soterrament 

en cada cas. A l’illa de vianants – situada al casc antic –, s’ha apostat pel porta a porta, 

fet que no desfigura el model de cinc contenidors ja que aquesta illa és molt petita i no 

és rellevant a l’hora  d’estudiar els resultats del model en un municipi de més de 20.000 

habitants. 
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Generació de residus per habitant: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Aquest gràfic no és gaire representatiu de l’evolució històrica perquè les dades 

que disposa l’Agència Catalana de Residus dels últims anys estan incompletes. 

 
 
 
Evolució del % de recollida selectiva sobre el total: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Es pot observar una tendència a l’alça, tot i no disposar del percentatge de l’any 

2001. De totes maneres els nivells de recollida selectiva són baixos, mai per sobre del 

20%, respecte a altres municipis amb que van implantar la recollida selectiva abans que 

Esparreguera; de fet no ha estat fins aquest any, 2006, que s’ha recollit la FORM. 
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Evolució en tones de la recollida selectiva desglossada en els residus que 
estudiarem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Veient l’evolució de la recollida de cada tipus de RM, i obviant el fet de no 

disposar de dades de l’any 2001, es pot apreciar una tendència ascendent. Malgrat això, 

les quantitats absolutes són molt inferiors a les d’altres poblacions de similars 

dimensions; per exemple, les dades de la FORM són les corresponents als residus 

vegetals produits per la poda de l’arbrat del municipi, ja que durant aquest periode 

encara no estava implantada la recollida de la fracció orgànica doméstica. Pel que fa als 

envasos lleugers la quantitat recollida a partir de l’any 2001 ha estat molt minsa i a l’any 

2004 amb prou feines s’havien assolit les noranta tones, fet que – donada l’escala del 

gràfic – explica que no es pugi veure la lleu progressió en la recollida d’aquest tipus de 

residus municipals.  

 Les dades d’quest gràfic mostren el cas típic d’un municipi que fins anys molt 

propers no s’ha preocupat de la gestió dels residus municipals (RM), segurament fins 

que no va començar a notar els efectes del cànon sobre la diposició, una vegada aquest 

va ser aplicat. Un altre factor que podria explicar aquestes dades és la poca eficàcia del 

servei de recollida de RM, el qual ha estat adjudicat aquest 2006 a una altra empresa 

mitjançant un nou concurs públic. 
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6. Anàlisi econòmic dels models  
 
 Pretenem fer un anàlisi comparatiu entre els tres models de gestió de 

residus més representatius de Catalunya. ( Abans de començar a fer aquesta 

comparativa, volem establir uns supòsits que tot i que semblin lògics, a vegades ens 

passen per a alt a l’hora de fer l’anàlisi i tenen bastant importància. 

 Els tres pobles tenen una tipologia semiurbana, fet que fa que l’anàlisi sigui 

més fàcil ja que no hem de tenir en compte la densitat de població ni altres possibles 

costos addicionals per motius geogràfics o de climatologia. Els costos són decreixents i 

en som conscients d’això, però creiem que no alterarà massa els resultats obtinguts. Els 

sistemes ja estan implantats i funcionen a ple rendiment, per tant, ja s’han equilibrat 

relativament els costos inicials com també els nivells de recollida de cada model i 

finalment hem suposat que la voluntat de cada ajuntament és la de acostar-se al màxim 

possible als objectius marcats del PROGREMIC. 

 

Supòsits de l’anàlisi: 

- Anàlisi a nivell semiurbà 

- Costos decreixents: som conscients d’això però creiem que no alterarà massa els 

resultats. 

- No hi ha costos addicionals per motius geogràfics, de climatologia, etc. 

- El sistemes ja estan implantats i s’han amortitzat relativament els costos inicials 

- El sistemes estan funcionant a ple rendiment i s’han equilibrat els nivells de 

recollida de cada model 

- Tots els ajuntaments procuren aconseguir acostar-se el màxim possible als 

objectius del PROGREMIC amb  el mínim de costos 
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Metodologia de l’anàlisi 

 L’objectiu de l’estudi consisteix primer de tot a identificar el ‘’cost real’’ 

del model. És a dir, volem identificar els costos totals de gestió de cada model de 

recollida i substreure’n els ingressos que en provenen.  

 
 
 
 6.1 Els costos 

 S’han repartit els costos segons unes determinades categories d’acord amb 

la manera habitual de portar la comptabilitat d’aquest servei. Hem intentat recollir els 

costos en un sistema que està a mig camí entre la comptabilitat dels ajuntaments i la que 

fa una empresa privada com és Ecoembes. 

Costos fixos 

Els costos fixos són els relacionats amb els contenidors. El motiu és que, 

independentment de la freqüència d’ús, les despeses que se’n desprenen són constants.  

Amortització dels contenidors 
Rentat dels contenidors 
Manteniment dels contenidors 
 

Costos variables 

Els variables, com el seu nom indica, s’incrementen en funció de les quantitats 

recollides, de la freqüència del servei  i en definitiva s’adeqüen a les necessitats del 

model i dels ciutadans.  

Personal de recollida i transport 
Amortització dels vehicles 
Explotació i manteniment dels vehicles 
 

Altres despeses 

 Els costos englobats sota ‘’altres despeses i despeses generals’’ estan 

relacionats amb aspectes administratius o de gestió. Per exemple, els uniformes dels 
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treballadors, la telefonia mòbil, etc. El benefici industrial és el % sobre el cost total del 

servei que s’endurà l’empresa privada que el gestiona en funció de pagament pels seus 

serveis, en cas que la recollida no la gestioni el mateix ajuntament. 

Impostos i assegurances 
Despeses d’estructura i generals 
Campanyes de sensibilització 
Benefici industrial de l’empresa 
 
 
 
 6.2 Els ingressos  
 

La recollida de residus municipals, com a servei prestat pels ens locals, acaba 

sent pagada amb impostos,  això és indiscutible. Ara bé, en la nostra recerca nosaltres 

volem calcular el més acuradament possible quin és l’import que finalment haurà de ser 

finançat per la via de les taxes. Les dues quantitats, el cost total de la recollida selectiva 

i el cost que finalment recaurà sobre la administració no són les mateixes. La raó és que 

l’ajuntament ingressa diners per motius directament relacionats amb les quantitats de 

residus que reculli. Bàsicament, aquestes fons d’ingressos són 2: el retorn del cànon i el 

finançament rebut d’Ecoembes. 

 

Ecoembes2  

Ecoembes finança la recollida de paper (parcialment) i envasos lleugers 

(teòricament totalment). Així, els ajuntaments rebran unes quantitats segons unes 

fórmules calculades pels tècnics d’Ecoembes. Aquestes inclouen les quantitats 

recollides, el tipus de municipi, i el nivell d’impropis i altres consideracions. Donada la 

complexitat, procurarem donar una versió simplificada.  

 

                                                 
2 explicació sobre l’entitat Ecoembes veure pàgina 55 
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El retorn del cànon 

Hem parlat d’una taxa que grava la destinació de residus a dipòsit controlat 

(abocador). Doncs bé, els diners que la Generalitat recull per aquesta via després els 

redistribueix entre els ajuntaments com a ‘’premi’’ per cada tona de determinats residus 

recollits selectivament.  Concretament les classes de residus que reben aquest incentiu a 

la seva recollida són: els envasos lleugers i el paper. 

 

Un afegit: la venda del material 

Apart dels conceptes que abans hem descrit, els ens locals també ingressen 

diners per la venda dels materials recollits a empreses transformadores. De tota manera, 

aquest és l’import més modest dels ingressos de la majoria de fraccions i no el 

contemplem. 
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6.3 Anàlisi econòmic de Molins de Rei – model Residu Mínim 
 

DESPESES   %  INGRESSOS Ingrés per tona €  
Component fixa:  50.061,36 8,3  Retorn del cànon   62.666

Amortització contenidors 16.969,10    Paper 19,3 36.258  

Rentat 20.817,19    FORM 16,8 26.408  

Manteniment contenidors 12.275,07        

Component variable:  378.336,16 62,727      

Personal 266.226,57    Ecoembes   98.742
Amortització de vehicles 38.268,43    Paper 12,1 22.742  

explot i manteniment vehicles 67.515,18    Envasos lleugers - 76.000  

Amortització compactadors 3.443,47        
Manteniment compactadors 2.882,51        
Impostos i assegurances  5.337,25 0,885      

Despeses d'estructura i generals  80.320,99 13,317      
Campanyes de sensibilització  68.202,09 11,307      

Marge industrial  20.890,31 3,46      
TOTAL RECOLLIDA  603.148,16 100  TOTAL   161.408
 
  

Cost recollida 603.149  
Cost cànon de deposició 60.496  

Cost total  663.645 
Ingressos totals  (161.408)

Cost a finançar amb 
taxes 

 502.237 

                                                                     
    

Referent a les despeses destacar que la partida més important és el component 

variable, personal i vehicles. Com es tracta d’un model recent, diferent del model 

clàssic, va requerir inicialment una important campanya informativa i de sensibilització. 

Pel que fa als ingressos remarcar que l’ajuntament de Molins de Rei rep una quantitat 

molt baixa d’Ecoembes malgrat tingui un tant per cent de recollida selectiva d’envasos 

molt alt. El motiu és que Ecoembes no reconeix el model de Molins de Rei i només en 

finança al voltant del 30% del cost de recollida d’envasos lleugers. En gran part és per 

això que el model té una taxa de cobertura tan baixa (26,76%), fent que el cost de la 

recollida recaigui en gran part sobre el contribuent quan hauria d’estar finançat, per llei, 

per les empreses que constitueixen Ecoembes. 

 

INDICADORS 
% del model cobert per propis ingressos 26,76% 
tones recollides selectivament 3970 
Cost per tona de recollida selectiva 126,508 € 
Habitants 2006 23634 
Cost per habitant 21,25 € 
Tones recollides selectivament per hab. 0,168 
% de valorització sobre recollida selectiva 60% 
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6.4 Anàlisi econòmic de Tiana – model porta a porta 
 

DESPESES   %  INGRESSOS Ingrés per tona €  
Component fixa:  8831 4,89  Retorn del cànon   25619,85

Amortització contenidors 0    Paper 17,5 7080,5  

Rentat 8.331    FORM 22,03 18539,35  

Manteniment contenidors 0        

Component variable:  142.803 79,08      

Personal 94.951    Ecoembes   48.855,32
Amortització de vehicles 20.201,98    Paper 45,81 18.507,47  

explot i manteniment vehicles 27.650    Envasos lleugers 109 30.347,85  

Amortització compactadors 0        
Manteniment compactadors 0        
Impostos i assegurances  2968 1,64      

Despeses d'estructura i generals  7267 4,02      
Campanyes de sensibilització  11760 6,51      

Marge industrial  6945,15 3,85      
TOTAL RECOLLIDA  180.574,13 100  TOTAL   74.475,17

 
  

Cost recollida 180.574  
Cost cànon de deposició 1.948  

Cost total  182.522 
Ingressos totals  (74475,17)

Cost a finançar amb 
taxes 

 108046 

                                                                     
     

Cal destacar la importància del component variable dels costos (que com veurem 

sempre és el més important). Els costos de sensibilització també són relativament alts 

donat que és model que requereix una amplia participació dels seus usuaris. Destaca que 

no hi ha costos d’amortització dels contenidors. Això és degut a què van ser 

subministrats per la Diputació de Barcelona en el moment de l’inici del model. Malgrat 

que sigui un model no previst inicialment per Ecoembes, que considerava el model 

clàssic, s’ha arribat a acords força bons amb l’entitat i Tiana rep un bon finançament per 

la seva recollida de paper i envasos. Aquesta és la clau que els porta, juntament amb uns 

elevats ingressos per cànon i petites despeses en aquest concepte, a un model força 

‘’barat’’ en termes per habitant i amb una cobertura per ingressos superior a la d’altres 

sistemes. Cal destacar també la qualitat de la selecció de la brossa. 

INDICADORS 
% del model cobert per propis ingressos 41,24% 
tones recollides selectivament 1.522 
Cost per tona de recollida selectiva 70,99€ 
Habitants 2006 7.132 
Cost per habitant 15,15€ 
Tones recollides selectivament per hab. 0,2134 
% de valorització sobre recollida selectiva 68% 
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6.5 Anàlisi econòmic d’Esparraguera – model cinc contenidors 

DESPESES   %  INGRESSOS Ingrés per tona €  
Component fixa:  64.902 9,125  Retorn del cànon   14.291 

Amortització contenidors 18.150    Paper 31 14.291  

Rentat 33.804    FORM 0 0  

Manteniment contenidors 12.947,5        

Component variable:  398.094 55,974      

Personal 283.984    Ecoembes   43.302 
Amortització de vehicles 50.109    Paper 23 13.302  

explot i manteniment vehicles 60.000    Envasos lleugers 103 30.000  

Amortització compactadors 0        
Manteniment compactadors 0        
Impostos i assegurances  5.000 0’703      

Despeses d'estructura i generals  90.343 12’702      
Campanyes de sensibilització  127.960 17’9      

Marge industrial  24.916,94 3’503      
TOTAL RECOLLIDA  711.319 100  TOTAL   57.593 

 
  

Cost recollida 711.319  
Cost cànon de deposició 80.664  

Cost total  791.983 
Ingressos totals  (57.593) 

Cost a finançar amb 
taxes 

 734.390 

                                                                   

  

Les despeses són considerablement altes si es comparen amb altres municipis de 

característiques similars (Molins de Rei). De tota manera, cal tenir que aquests costos  

inclouen despeses extraordinàries com un rentat extra dels contenidors, l’amortització 

dels vehicles, la campanya de sensibilització i el soterrament de la majoria de 

contenidors. 

Donades les baixes quantitats que recullen selectivament tenen un alt nivell 

d’ingressos; això és degut a què Ecoembes promociona aquest model de recollida. Tot i 

això la taxa de cobertura (8,096%) ens mostra que el baix nivell de recollida selectiva 

acaba repercutint en un menor quantitat d’ingressos i un alt cost del cànon de deposició.  

Així doncs, el cost per habitant és el més elevat dels tres analitzats. 
 
 

INDICADORS 
% del model cobert per propis ingressos 8,096% 
tones recollides selectivament 747 
Cost per tona de recollida selectiva 983,12€ 
Habitants 2006 21.183 
Cost per habitant 34,67€ 
Tones recollides selectivament per hab. 0,035 
% de valorització sobre recollida selectiva - 
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7. Conclusions 
 
7.1 Conclusions derivades de la comparativa 

 
Les diferències en la taxa de cobertura dels models 

Tiana  41,24%                       Molins de rei 26,76%               Esparreguera 8,096% 

A primera vista sembla molt revelador el % de cobertura perquè les diferències entre els 

3 casos són clares. Caldria, però, esclarir si aquest indicador guarda relació completa 

amb l’eficàcia del model. I la resposta és : no necessàriament. Mentre més tones es 

recullen, majors són els ingressos que es rebran tan del cànon com d’Ecoembes. Llavors 

s’aconseguiria, en teoria, una taxa elevada de cobertura si els diners que es destinen a la 

recollida selectiva i a la seva promoció són gestionats de manera òptima tal que 

s’aconsegueixi recollir el màxim de tones amb bona qualitat de selecció (és a dir, sense 

massa impropis) amb un mínim de despeses. El que succeeix a la realitat és que hi ha 

ajuntaments que, malgrat els bons resultats obtinguts en la recollida, tan en costos com 

en quantitats, no han arribat a un bon acord amb Ecoembes satisfactori. L’empresa 

/institució, que ha calculat el finançament que ha de traspassar als ens locals en base al 

model clàssic de recollida, posa traves al finançament d’altres models i segons 

reivindiquen els ajuntaments no els financen el 100% de la recollida com teòricament 

estarien obligats per llei. Encara que aquesta estigui dins de paràmetres molt acceptables 

o fins i tot millors que els d’un model clàssic. És per això que Molins de Rei té una taxa 

de cobertura tan baixa. 

 

Les diferències en el cost per habitant 

Tiana  15,15 €                      Molins de Rei  21,25 €                Esparreguera 34,67€ 

En l’anàlisi d’aquest indicador, que només es un reflex del cost total a cobrir amb taxes 

estandaritzat mitjançant podríem arribar a conclusions aparentment paradoxals. 

Observant a simple vista l’indicador ens semblaria veure que el model que semblaria 
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que hauria de resultar més car, el del ‘’porta a porta’’, acaba resultant ser el més barat. 

En canvi el model barat per antonomàsia, el model clàssic, tindria uns costos per 

habitant que representarien més del doble del model que minimitza costos. Creiem estar 

en disposició de contradir aquest resultat empíric. De manera lògica i pel que hem anat 

veient els models més barats són, de més barat a menys, el clàssic i el de residu mínim. 

El model clàssic en el cas estudiat té uns costos força elevats degut a peculiaritats que 

no tindrien perquè ser pròpies del model. Esparreguera té uns costos per campanyes de 

sensibilització fabulosament alts, i malgrat aquesta sigui l’aposta del consistori , podem 

afirmar que no són imprescindibles per el funcionament bàsic del model. A més a més 

els seus costos de rentat, com ja s’ha comentat anteriorment, són fruit d’un servei de 

neteja extraordinari. Del cas de Molins de Rei ja hem parlat, el seu conflicte amb 

Ecoembes perjudica els resultats del model. 

Un cop vist tot això es pot afirmar que centrant-se només en el cost per habitant el cost 

dels models hauria de ser o tendiria a ser invers al que s’ha trobat a la recerca. Aquest 

resultat es mantindria malgrat l’efecte produït pel major nivell d’ingressos dels models 

més elaborats. 

 

Les diferències en la valorització 

Tiana  68%                             Molins de Rei  60%                           Esparreguera   - 

El futur de l’anàlisi de l’efectivitat o eficàcia de les polítiques de recollida selectiva 

passa per aquest indicador. Actualment s’estan implantant models que recullen el 100% 

dels RM selectivament. Llavors ens trobem davant de la necessitat de trobar un 

indicador que jutgi amb més profunditat aquest resultat. És el cas de l’índex de 

valorització. El que finalment importa és, i així ho estan veient els diferents agents 

implicats en el procés de la gestió de residus, la quantitat del total de RM selectivament 
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que rebran un procés de valorització. De que serveix esmerçar-se en separar la brossa si 

després aquesta acabarà a l’abocador igualment? En aquest sentit el ‘’porta a porta’’ 

torna a mostrar-se capdavanter. 

 

Les diferències en les tones recollides selectivament per habitant 

Tiana  0,2134                     Molins de rei 0,168               Esparreguera 0’035 

Aquest indicador representaria la propensió a la recollida selectiva a cada poble. Sabem 

que aproximadament els habitants de cada poble generen una quantitat similar de RM. 

Mentre més gran sigui aquest índex, major part d’aquests residus es recolliran 

selectivament. Aquest ha estat durant molt de temps la principal mesura del bon 

funcionament d’un model. Tanmateix, està sent substituït per altres indicadors més 

moderns. ( referència a valorització )  

 
 
7.2 Consideracions vàries 

 
 7.2.1 Un problema d’incentius: la incineració 

 Si bé existeix un cànon (10€/tona) que penalitza als municipis per cada tona de 

residus municipals (RM) que porten als abocadors i dipòsits controlats i incentiva la 

recollida selectiva, no hi ha cap cànon que gravi aquells residus que són incinerats. Això 

provoca un efecte promoció de la incineració, doncs els municipis tendeixen a enviar a 

incineració totes les tones que poden de RM no recollides selectivament (el rebuig 

bàsicament), evitant el cànon dels abocadors i veient així reduits els seus costos; 

quelcom que més aviat no incentiva a augmentar la recollida selectiva. A més, cal 

recordar que la incineració de residus, si bé produeix energia, no elimina totalment els 

residus ja que resta el 20-30% en forma de cendra i escòria (residu perillós) i produeix 
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una externalitat negativa: l’emisió de dioxines, furants i gasos amb partícules de metalls 

pesants (plom, cadmi o mercuri) nocius per a la salut humana a partir de certa quantitat. 

 

 7.2.2 El nivell de col·laboració ciutadana 

 L’anàlisi fet en aquest treball es basa en les dades històriques del periode 1998-

2004 i en les previsions fetes pels diferents ajuntaments i per l’Agència de Residus de 

Catalunya (ARC). Per tant, una de les variables explicatives dels nivells de recollida 

selectiva és la col·laboració ciutadana. Aquesta variable és difícil de mesurar però totes 

les previsions indiquen que s’incrementarà. Segons la nostra opinió, un canvi 

significatiu d’aquesta variable s’hauria de tenir en compte a l’hora d’estudiar 

l’eficiència i els resultats de cada model de recollida, doncs els dos models minoritaris 

(Residu mínim, Porta a porta) estan pensats per incentivar la separació dels RM en 

origen a partir d’uns comportaments de la població determinats, causats principalment 

per una falta d’informació i poca sensibilització, els quals justifiquen el seu major cost 

però poden aportar un guany decreixent a mesura que la col·laboració ciutadana 

augmenta. En concret, pensem que el model cinc contenidors podria millorar els seus 

resultats i continuant mantenint els costos totals més baixos dels tres models si 

augmentès la col·laboració ciutadana sensiblement. 

 

7.3. Conclusió global 

La terra ha estat dotada d’uns recursos que al fer-los servir es transformen amb residus, 

però aquests per si sols es van regenerant al llarg dels anys. Les persones, en el darrer 

segle, han fet un abús molt intensiu d’aquest recursos i com a conseqüència la generació 

de residus ha augmentat espectacularment ja que qualsevol material ve de la terra i a la 

terra ha de tornar. El dipòsit controlat de residus municipals és un traster de primeres 
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matèries, subproductes i productes fora d'ús, que són innocus en condicions normals, i 

amb els quals han conviscut els homes. Es tracta de elements químics que 

majoritàriament ja existeixen a la natura: paper-cartró, vidre, matèria orgànica, metalls, 

fusta, cautxú-gomes, tèxtils naturals. Una minoria quantitativa són artificials inerts o 

degradables molt lentament: plàstics, tèxtils sintètics, etc. Per tant, com més residus hi 

hagi en un dipòsit controlat, menys recursos tindrà la humanitat. 

 Primer que tot, hauríem d’intentar reduir el consum d’aquests recursos ja que no 

té cap cost per a ningú, en segon terme, s’ha d’intentar reutilitzar-los, és a dir, donar-li 

un nou ús sense que aquest hagi de passar per cap procés i finalment, com a última 

opció, reciclar-los. 
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El canala Love1 

“El caso del canal Love, un lugar situado en el estado de Nueva York (EEUU), junto a las 
cataratas del Niágara, fue uno de los primeros que captó la atención pública hacia el tema de los 
residuos.  

Entre 1947 y 1952 la compañía química Hooker usó un viejo canal que no se había llegado a 
terminar, para depositar 20 000 toneladas de productos químicos muy tóxicos. En 1952 la ciudad 
de Niagara Falls expropió esos terrenos para construir una urbanización y una escuela. La 
compañía química advirtió de los peligros, pero se pensó que recubriendo, como hicieron, todo el 
vertedero con capas de arcilla y tierra quedaría suficientemente sellado.  

Cuando los obreros que construían la escuela removieron la arcilla, como se comprobó más 
tarde cuando empezaron a surgir problemas al final de los años cincuenta. Niños que jugaban en 
el patio sufrían quemaduras, algunos enfermaron y murieron. Vapores tóxicos emanaban de vez 
en cuando dañando a las plantas. Con las lluvias salía barro cargado de una mezcla oscura y 
tóxica. Los problemas continuaron durante años. En 1978 se hicieron análisis de las aguas de la 
zona que mostraron la presencia de 82 productos químicos contaminantes. El Departamento de 
Sanidad comprobó que una de cada tres mujeres había tenido abortos espontáneos, un 
porcentaje muy superior al normal, y que de 24 niños, cinco tenían malformaciones. Se 
estudiaron otras enfermedades en niños y se vio que su incidencia era claramente más alta que 
en la población general.   

La zona fue declarada un área catastrófica. La escuela fue cerrada y cientos de familias de la 
zona evacuadas. Todo el proceso supuso casi 200 millones de dólares además de los graves 
daños a la salud de las personas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

                                                 
1 http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/13Residu/101Love.htm 
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Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes): 
 
Què es? 
Una societat anònima sense ànim de lucre creada el 1996 per complir amb els criteris de 
la llei 11/97 de envasos i residus d’envasos que 
estableix unes obligacions amb les quals es pretén 
la recuperació dels envasos ( envasos lleugers i 
paper/cartró), el seu tractament i valorització. 
Són accionistes d’Ecoembes 55 empreses, la 
majoria de les quals son les principals productores 
d’envasos i d’embalatges d’Espanya com Bimbo, 
Danone o El Corte Inglés. 
 
Què fa? 
Una petita part del preu del producte que cada client 
paga com a consumidor se’n va a aquesta empresa. 
A traves dels convenis marco signats entre 
ecoembes i les comunitats autònomes, Ecomebes 
traspassa els fons que han de servir per finançar la 
recollida dels residus als ajuntaments, les quals són 
els finals destinataris d’aquests fons.     Font: Ecoembes 
 
 
 
 

Ecovidrio S.A. 
 
Què és? 
Ecovidrio és una associació sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge 
dels envasos de vidre a tota Espanya. Els seus accionistes són les principals empreses 
productores de vidre com Grupo Comercial Freixenet, S.A., Grupo Mahou San Miguel, 
Heineken España, S.A. La gestió de 
Ecovidrio es finança amb els fons que 
aquestes empreses paguen per cada 
envàs que comercialitzen.  
 
Què fa? 
Per complir els objectius legals, 
ecovidrio gestiona la recollida selectiva 
dels envasos de vidre, garantitzant el seu 
reciclatge. Informa als ciutadans per 
acomseguir la seva colaboració, i perquè 
coneguin que s’ha de fer amb els 
residus. I realitza plans sectorials que 
permeten a les empreses complior amb 
els seus objectius de prevenció en la 
generació de residus.       Font: Ecovidrio 
 
 
 



 56

Treball de camp 

La realització d’aquest treball ha comportat els següents desplaçaments: 

 

Barcelona----- Cervera ----- Tàrrega 

El dia 28 d’abril, 3 components del grup vam anar amb cotxe a Cervera, ciutat on es fa 

una recollida porta a porta i la que teòricament havíem d’analitzar en el treball. Ens vam 

reunir amb les dues responsables del servei de recollida del Consell Comarcal de la 

Segarra que ens havien donat cita prèvia ja que en aquesta ciutat tota la gestió és 

competència exclusiva del Consell Comarcal. Ens van explicar tot el funcionament i 

com ho van posar en marxa, però a l’hora de demanar-los-hi els costos i els ingressos, 

ens van dir que elles no tocaven aquest tema i que ho havíem de demanar al gerent del 

Consell. Vam anar a la gerència i ens va denegar la petició tot dient-nos que havíem 

d’enviar una carta al president del Consell ja que era ell qui havia de donar el vist-i-

plau. Aprofitant la proximitat de Cervera amb Tàrrega, i que un dels membres del grup 

és de Tàrrega, vam decidir arribar-nos-hi i ens va rebre l’encarregada del Departament 

de Medi Ambient de Consell Comarcal de l’Urgell. Ens va explicar el funcionament de 

la gestió d’aquell municipi on les competències estan delegades entre el Consell i els 

ajuntaments, però a l’hora de demanar-li els costos ens va dir que també ho portava el 

gerent i que li hauríem de demanar a ell. 

 

Barcelona ------ Tàrrega 

El divendres dia 12 de maig, després d’enviar varis e-mails al Consell Comarcal de 

l’Urgell, un membre del grup s’hi va desplaçar amb cotxe per entrevistar-se amb el 

gerent. Li va explicar tot el sistema de finançament i la part més econòmica de la gestió, 

però li va dir que en aquell moment no tenia cap número a mà en quan a ingressos o 

costos, però que ens ho enviaria via correu electrònic. Després de vàries setmanes sense 

rebre cap noticia, ni contestant cap correu electrònic, ni poder localitzar-lo, vam poder 

tornar a parlar amb el gerent el dia 1 de juny, però ens va dir que per falta de 

disponibilitat i que fins a l’estiu no ens podia donar res. Ens va suposar un gran 

daltabaix ja que ja havíem començat a tractar amb les dades sobre quantitats recollides. 

Nosaltres pensàvem que els comptes de resultats d’una entitat pública eren públics, però 

es veu que per alguns ajuntaments no ho és. 
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Barcelona -------- Molins de Rei 

El dilluns dia 29 de maig, dos membres del grup es van desplaçar fins a Molins de Rei 

amb tren, havent concertat una entrevista amb el cap tècnic de la gestió dels residus 

municipals. Ens va explicar el model de residu mínim implantat al municipi i ens va 

donar tots els costos del model com també els ingressos. Ens va dir que si necessitàvem 

alguna altra dada que li enviéssim un correu electrònic que ens contestaria el més aviat 

possible. 

 

Barcelona -------- Tiana 

El dimarts dia 6 de juny, ens vam desplaçar fins a la vila de Tiana amb tren fins a 

Montgat i després amb autobús fins a l’ajuntament, on ens havíem citat amb el cap 

tècnic del departament de Medi Ambient. Els ingressos i costos ja ens els havia enviat 

per correu electrònic, però ho volíem  més desglossat i teníem varis dubtes que eren 

difícil de resoldre per correu. Ens va atendre molt amablement i amb una mica de 

filosofia pel mig, ens va donar informació molt interessant. 

 

 

 

Barcelona -------- Esparreguera 

Amb molta urgència necessitàvem una altra localitat que tingués un model de recollida 

de 5 contenidors, ja que Tàrrega ens havia fallat, vam enviar correus electrònics a varis 

municipis i el primer que ens va contestar va ser Esparreguera. Així que el dilluns dia 

12 de juny dos de nosaltres vam anar, amb tren i aeri, al municipi a entrevistar-nos amb 

la tècnic de la Regidoria de Medi Ambient que molt amablement ens va atendre i ens va 

donar tota la informació necessària. 


