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1. INTRODUCCIÓ
La Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, estableix que cal
definir programes de prevenció de residus com un requisit normatiu. En aquest
sentit, la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Programa General de Prevenció i
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), així com el Pla
Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
2013-2020 (PINFRECAT20), ambdós en fase d’aprovació.
A fi i efecte d’assolir els objectius de la nova planificació que la Generalitat de
Catalunya estableix en el PRECAT20, l'any 2015 el Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental inicia la redacció del Pla de Prevenció i Gestió de
Residus i Recursos del Vallès Occidental (PREVOC). El PREVOC defineix les línies
estratègiques i actuacions necessàries per contribuir a l’assoliment dels objectius de
la nova planificació que la Generalitat de Catalunya ha fixat en el PRECAT20.
El Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals de Vacarisses, en
endavant, Pla Local, constitueix una adaptació a nivell municipal del PREVOC. Amb
aquest instrument, el municipi es dota d’una eina de planificació per als propers
anys que estableix, en el marc local, objectius i programes d’actuacions a fi i efecte
de complir les directrius definides en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic pel que fa
a la prevenció i gestió dels residus municipals i contribuir al compliment dels
objectius d’aquestes.
Com s’anirà veient al llarg del document, el present Pla Local ha tingut en compte
la planificació establerta en el PRECAT20 i en el PREVOC, tant pel que fa als seus
continguts com a la metodologia.

Les competències i funcions del municipi segons el Text Refós de la Llei de Residus
de Catalunya són:
•
•

•

•

La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi.
El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim
el servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició
del rebuig dels residus municipals.
El municipi ha de gestionar el servei a què fa referència l’anterior apartat
segons les determinacions bàsiques següents:
o
L’ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin
lliurats per a la recollida en les condicions establertes per la
normativa municipal aplicable.
o
L’ajuntament ha de promoure la valorització dels residus segons el
programa general i el programa de gestió de residus municipals
formulats per la Generalitat.
o
L’ajuntament ha de prendre les mesures necessàries per garantir que
en les operacions de gestió del servei es compleixen els objectius
especificats per l’article 2 de la TRLRR.
Sens perjudici del que disposen els anteriors apartats, els ens locals
competents poden obligar a les persones posseïdores de residus que, per
llurs característiques esdevinguin perillosos, o difícils de recollir, transportar,
valoritzar o tractar, a gestionar-los per sí mateixes o adoptar les mesures
necessàries per a facilitar-ne la gestió. Els ens locals han de fonamentar les
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•

obligacions que derivin d’aquest apartat en raons justificades i basades en
les característiques dels residus i en la incidència que tenen sobre els serveis
municipals, la via pública o el medi ambient.
Els ajuntaments han d’exercir les competències de programació, planificació,
ordenació i execució en matèria de gestió de residus dels residus municipals
d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, que,
en tot cas, ha de garantir l’autonomia local per prestar els serveis de gestió
de residus municipals sota la seva responsabilitat.

Les competències i funcions de la Comarca segons el Text Refós de la Llei de
Residus de Catalunya són:
•

•

•

Correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de
dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció
d’aquest servei municipal per altres títols, d’acord amb la legislació de règim
local.
Correspon al consell comarcal establir, en el seu programa d’actuació, els
mecanismes d’actuació necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la
prestació adequada del servei municipal.
Correspon al consell comarcal participar en l’elaboració i la gestió del
programa del Govern de la Generalitat establert per l’article 6, en els termes
del Text refós de la Llei reguladora de residus de Catalunya i en els del
mateix programa.
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Àmbit geogràfic
L’àmbit geogràfic del Pla és el terme municipal de Vacarisses.

Figura 1. Àmbit geogràfic d’aplicació del Pla distingint municipis consorciats amb la gestió de
residus dins del Consorci (color verd) i municipis consorciats amb la gestió de residus dins de
l’AMB (color taronja).

Per tal de conèixer el pes del municipi de Vacarisses a la dinàmica comarcal
s’aporten algunes dades d’entorn:
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Taula 1. Dades d’entorn dels municipis dins de l’àmbit territorial. Font: IDESCAT
Població 2015
Num. hab

%

Superfície
2

% habitatges

Densitat
2

(km )

(hab/km )

secundaris
(2011)

Terrassa

215.214

28,7%

70,2

3066

2,5%

Sabadell

207.814

27,7%

37,8

5498

1,5%

Rubí

74.536

9,9%

32,3

2308

5,3%

Cerdanyola del Vallès

57.413

7,7%

30,6

1876

1,7%

Montcada i Reixac

34.377

4,6%

23,5

1463

2,3%

Barberà del Vallès

32.545

4,3%

8,3

3921

:

Santa Perpetua de Mogoda

25.466

3,4%

15,8

1612

:

Castellar del Vallès

23.442

3,1%

44,9

522

5,1%

Sant Quirze del Vallès

19.602

2,6%

14,1

1390

4,8%

Palau-solità i Plegamans

14.457

1,9%

14,9

970

:

Matadepera

8.900

1,2%

25,4

350

9,5%

Sentmenat

8.652

1,2%

28,8

300

5,8%

Polinyà

8.226

1,1%

8,8

935

:

Viladecavalls

7.365

1,0%

20,1

366

:

Vacarisses

6.143

0,8%

40,7

151

33,3%

Sant Llorenç de Savall

2.380

0,3%

41,1

58

19,2%

Ullastrell

2.043

0,3%

7,3

280

:

Rellinars

748

0,1%

17,8

42

44,7%

197

0,0%

16,3

12

34,2%

Gallifa
TOTAL

749.520

Vacarisses disposa del 0,8% de la població de la comarca1, la qual concentra el
56% de la població entre Terrassa i Sabadell.
El municipi té una densitat de població de 151 hab/km2, la qual es pot considerar
baixa atenent a la de la resta de municipis de població similar. El percentatge
d’habitatges secundaris és del 33,3 %, valor que concorda amb el fet que els
municipis menys densament poblats són els que presenten major nombre
d’habitatges secundaris.

Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació del present Pla són els residus municipals generats en l’àmbit
geogràfic definit.
Es consideren residus municipals, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels
residus, aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les
oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i
que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en
els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els
residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees
recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els
vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i
reparació domiciliària.
1

En aquest còmput no es tenen en consideració els municipis de Castellbisbal, Sant Cugat i Ripollet.
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Un subgrup d’aquests residus el constitueixen els residus comercials, definits com
aquells residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs,
l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a
aquest subgrup, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que
tenen la consideració d’assimilables als municipals.

Definicions
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Autocompostatge: ús de la tècnica del compostatge en origen per als
residus orgànics del jardí i part del menjar. Engloba tant el compostatge
domèstic com el compostatge comunitari (en un lloc comú per a diverses
llars).
Deposició controlada: sistema d’emmagatzematge del rebuig dels residus
en llocs condicionats a aquests efectes.
Eliminació: qualsevol operació que no sigui la valorització, inclús quan la
operació tingui com conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies o
energia.
Envasos Lleugers: fracció dels envasos amb la característica comuna de
tenir una baixa relació pes/volum. Fonamentalment constituïda per ampolles
i pots de plàstic, plàstic film, llaunes i brics o cartró per begudes.
Fracció: part del total de residus de característiques semblants.
Fracció envasos: fracció de residus municipals constituïda pels envasos.
Inclou cartró envàs, vidre envàs i els anomenats envasos lleugers.
Fracció orgànica (Fracció orgànica de residus municipals; FORM): fracció
orgànica dels residus municipals fonamentalment constituïda per restes de
menjar (verdures, fruita, closques, peles, carn, peix, farines,...) i restes
vegetals (jardineria i poda), susceptible de degradar-se biològicament.
Fracció paper: fracció dels residus municipals constituïda per paper
(generalment també s’hi inclou el cartró).
Fracció RESTA: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades
les recollides selectives i que encara pot contenir materials valoritzables.
Fracció vidre: fracció dels residus municipals constituïda per envasos de
vidre.
Impropis: elements estranys al contingut bàsic d’una determinada fracció
dels residus municipals recollits selectivament.
Preparació per a la reutilització: inclou les operacions de revisió, neteja i
reparació per a la recuperació, per la qual un producte o els seus
components que han esdevingut residus, són “preparats” per facilitar la seva
reutilització sense necessitat de cap altre procés.
Prevenció de residus: conjunt de mesures preses abans que una
substància, material o producte esdevingui residus i que redueixi:
o
La quantitat de residus (incloent la reutilització o l’extensió de la vida
dels productes);
o
Els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi
ambient dels residus generats;
o
El contingut de substàncies perilloses en materials i productes.
Reciclatge: qualsevol operació mitjançant la qual els materials de residus
són transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si és
amb la finalitat original com amb qualsevol altra. Inclou la transformació del
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•

•

•

•

•
•

material orgànic, però no la valorització energètica, ni la transformació en
materials que s'hagin d'emprar com a combustible o per operacions de
replè.
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.
Reutilització: qualsevol operació per la qual un producte o els seus
components que no són residus són tornats a utilitzar per al mateix propòsit
pel qual van ésser concebuts.
Sistema Integrat de Gestió de residus (SIG): model de gestió de
residus en què les empreses responsables de posar al mercat els productes
han de pagar un import a una societat gestora constituïda pels propis
fabricants del producte/residu específic per tal de gestionar per si mateixes
finançar la gestió amb la finalitat d’assegurar el compliment dels objectius
de reciclatge i valorització segons la normativa vigent.
Valorització: qualsevol operació el resultat principal de la qual sigui que el
residu serveixi a una finalitat útil al substituir a d'altres materials que d'una
altra manera s'haurien emprat per a complir una funció particular, o que el
residu sigui preparat per a complir aquesta funció, a la instal·lació o en
l'economia en general. En tot cas, es considera valorització qualsevol dels
processos enumerats a l’annex II.B de la Decisió de la Comissió
96/350/CEE.
Valorització energètica: aprofitament dels residus amb la finalitat de
produir energia alternativament a l’ús d’altres fonts2 .
Valorització material: qualsevol procediment que permeti l’aprofitament
dels recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus
com a font d’energia. A efectes del Programa es diferencia entre valorització
material primària o VMP, que inclou els materials provinents de la recollida
selectiva neta que realment tenen com a destí la recuperació material o
reciclatge; i valorització material secundària o VMS on s’inclouen els
materials recuperats mitjançant les plantes de tractament de la fracció resta
o les escòries recuperades de les incineradores.

2

La incineració de residus municipals es considera una operació de valorització quan l’eficiència energètica sigui igual o
superior a: 0,60 tractant-se d’instal·lacions en funcionament i autoritzades conforme a la legislació comunitària
aplicable des d’abans de l’1 de gener de 2009: 0,65 tractant-se d’instal·lacions autoritzades després del 31 de
desembre de 2008.
Aplicant la següent fórmula: Eficiència energètica = (Ep -(Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) on: Ep es l’energia anual
produïda com a calor o electricitat, que es calcula multiplicant l’energia en forma d’electricitat per 2,6 i la calor produïda
per a usos comercials per 1.1 (,GJ/any). Ef es l’aportació anual d’energia al sistema a partir dels combustibles que
contribueixen a la producció de vapor (GJ/any).
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2. MARC NORMATIU DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
L’objectiu de la normativa de la Unió Europea, estatal, autonòmica i local en
matèria de residus és establir el marc jurídic que ha de regir la gestió dels residus,
les mesures destinades a la protecció del medi ambient i la salut de les persones,
mitjançant la prevenció o la reducció dels impactes adversos de la generació i
gestió dels residus, la reducció dels impactes globals de l’ús dels recursos i la
millora de l’eficiència d’aquest ús.
La normativa bàsica en matèria de residus que es detallarà a continuació fixa, entre
altres, quina és la jerarquia d’operacions que han de regir la gestió de residus.
Aquesta jerarquia prima la prevenció de la generació dels residus, impulsant en
segona instància la seva preparació per a la reutilització, en tercera instància el seu
reciclatge o aprofitament material, seguit d’altres tipus de valoritzacions inclosa
l’energètica, i finalment la disposició o eliminació segura, quan la resta d’opcions no
ha estat possible.

PREVENCIÓ

Són el conjunt de mesures adoptades abans que una substància, material o producte s’hagi
conver;t en residu, amb l’objec;u de reduir:
• La quan;tat de residu, inclús mitjançant la reu;lització dels productes o el perllongament de
la vida ú;l dels productes.
• Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana de la generació del residus.
• El con;ngut de substàncies nocives en materials i productes.

PREPARACIÓ PER LA
REUTILITZACIÓ

Operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual
productes i components de productes que s’hagin conver;t en residus es preparin per a que
puguin reu;litzar-se sense cap altra transformació prèvia.

RECICLATGE
ALTRE TIPUS DE
VALORITZACIÓ,
INCLOSA
L’ENERGÈTICA
ELIMINACIÓ

Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són transformats de
nou en productes, materials o substàncies, tant si es amb la ﬁnalitat original com amb
qualsevol altra ﬁnalitat. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització
energè;ca ni la transformació en materials que es vagin a u;litzar com a combus;bles o per a
operacions de rebliment.
Qualsevol operació de valorització que no pugui ser considerada com a preparació per a la
reu;lització ni reciclatge de residus en nous productes, materials o substàncies mitjançant
transformació.

Qualsevol operació que no sigui la valorització, inclús quan l’operació ;ngui com a
conseqüència secundària l’aproﬁtament de substàncies o energia.

Figura 2. Jerarquia de gestió dels residus establerta per la normativa vigent.

Així mateix, la normativa de caràcter bàsic fixa uns objectius en matèria de
preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus municipals, d’entre els quals
en destaca el següent:

Abans del 2020 la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a preparació per a la
reutilització i reciclatge per a les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, biorresidus i altres
fraccions reciclables hauran d’assolir, en conjunt, com a mínim el 50% en pes.

A nivell comarcal no existeix cap normativa relacionada amb la gestió de residus;
en aquest sentit, cada municipi estableix via ordenança la reglamentació necessària
en cada cas. Tanmateix, es considera oportú incloure els Estatuts del Consorci com
part de la normativa a tenir en compte en la redacció del present Pla.
Pel que fa a l’àmbit municipal, Vacarisses compta amb l’Ordenança Fiscal núm. 18.
Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
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La tarifa permet bonificacions per raons ambientals en funció del nombre
d’entrades a deixalleria, així com també es bonifica els compostaires.
A continuació es fa un resum del marc normatiu de referència. A l’Annex I es
complementa i analitza de manera detallada cadascun dels textos.

Taula 2. Marc normatiu de referència.
ÀMBIT EUROPEU
Comunicació de la Comissió al parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al
Comitè de les regions. Cap a una economia circular: un programa de zero residus per a Europa. COM
(2014) 398 final.
Comunicació de la Comissió al Parlament europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al
Comitè de les regions. Full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos. COM (2011)571 final
Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador
(Comunicació de la Comissió de 3 de març de 2010). COM(2010) 2020 final
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus i
per la qual es deroguen determinades Directives.
Estratègia temàtica sobre la prevenció i reciclatge de residus (Comunicació de la Comissió de 21 de
diciembre de 2005).
ÀMBIT ESTATAL
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i posteriors modificacions.
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la que es publica
l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per al període
2008-2015.
ÀMBIT AUTONÒMIC
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020
(pendent d’aprovació)

PRECAT20

Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2013-2020
PINFRECAT20 (pendent d’aprovació)
Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de
gestió de residus municipals.
Decret 87/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de
Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus municipals.
Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
residus.
ÀMBIT COMARCAL
Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
Pla de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos del Vallès Occidental (PREVOC) 2017 – 2025.
ÀMBIT MUNICIPAL
Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE VACARISSES
(BOPB del 9.04.2013)
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3. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ
RESIDUS MUNICIPALS
3.1.

ACTUAL

DE

GESTIÓ

DE

Diagnosi de la gestió de residus municipals

Com a punt de partida es realitza una anàlisi de l’evolució de la gestió de residus
del municipi en els últims anys per tal de conèixer els punts forts i els punts febles i
realitzar una correcta planificació pels propers anys. A més, cal saber quin és el
comportament global de Vacarisses respecte la resta de municipis consorciats amb
la gestió de residus dins del Consorci, els quals inclouen Castellar del Vallès, Gallifa,
Matadepera, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Rubí, Sabadell, Sant
Llorenç de Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls3.
3.1.1. Dades municipals
L’any 2015 es van generar un total de 4.032,4 Tn de residus municipals, que
representa l’1,6% dels residus municipals recollits al conjunt de municipis
consorciats.
Malgrat l’augment d’un 23,9% de població de Vacarisses entre els períodes 2006 i
2015, els residus municipals recollits han disminuït en un 22,4% durant el mateix
període. Aquest fet indica que la generació per càpita de residus ha anat
disminuint, passant dels 2,80 kg/hab/dia l’any 2006 a 1,75 kg/hab/dia el 2015, en
una tendència similar a la del conjunt de municipis consorciats, tot i que
notablement per damunt en termes absoluts. Cal tenir en compte que a Vacarisses
aproximadament el 33% dels habitatges són de segona residència (dada IDESCAT)
i per tant hi ha població que genera residus però no es troba inclosa al padró.
Amb tot, les gràfiques mostren una estabilització a partir del 2011 del total de
residus municipals recollits.

3

Per tant, quan es parli de “municipis consorciats” ens referirem als aquí esmentats. Cal recordar que aquest llistat no
inclou els municipis de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Barberà del Vallès, els quals tenen consorciada llur
gestió dels residus amb l’AMB.
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Figura 3. Evolució dels residus municipals recollits a Vacarisses i al conjunt de municipis
consorciats.

Generació per càpita
3,30
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2,80
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Vacarisses

Consorci

Catalunya

Figura 4. Evolució de la generació per càpita de residus a Vacarisses, municipis consorciats i
Catalunya.

L’any 2009 es registra un important increment en la generació de residus per càpita
degut a l'entrada de runes a la deixalleria.
La disminució al llarg dels anys de la generació de residus per habitant és una
tendència que afecta al conjunt de Catalunya i s’explica bàsicament per la
desacceleració del consum de les famílies i la disminució de l’activitat econòmica en
els darrers 8 – 10 anys. A la reducció del consum s'hi suma el fet que la ciutadania
ha pres consciència de l'estalvi econòmic, energètic i ambiental de la reutilització,
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l'aprofitament al màxim dels electrodomèstics, els mercats i botigues de segona
mà, o la reducció d'envasos i embolcalls.
D’altra banda cal remarcar que les dades disponibles no reflecteixen estrictament
la quantitat de residus generats sinó la quantitat de residus recollits pel servei
municipal i aportats a la deixalleria del municipi.
3.1.2. Dades de recollida selectiva per fraccions
Els nivells de recollida selectiva de Vacarisses van arribar a pujar fins el 46% el
2009 (any en què es registra una entrada excepcional de tones de residus a la
deixalleria), per posteriorment baixar fins el 30% el 2011 i estabilitzar-se al voltant
del 35% – 38% entre el 2012 i el 2015. Aquest percentatge és similar al de la
mitjana catalana, que el 2014 se situava en el 38%.
La fracció vegetal i els Altres residus de deixalleries són les fraccions de residus que
més es recullen, representant el 21% del total recollit el 2015.
La recollida de FORM representa el 4% del total recollit. Aquest percentatge seria
del 8% si es comptabilitzés la matèria orgànica gestionada via autocompostatge
casolà. Tanmateix la suma de residus orgànics recollits o autocompostats el 2015
és inferior al valor obtingut el 2014 i, tal i com s’observa a la gràfica.
En relació als Envasos, Paper-cartró i Vidre, la recollida d’aquestes fraccions està
estancada al voltant de percentatges força similars als que ja s’obtenien el 2007.

% Recollida selec,va
46%

50%

14%
31%

10%
24%

35%

35%

38%

45%
40%
35%

30%

26%

30%
25%

6%

20%

% RS total

% per fraccions

12%

8%

38%

37%

15%

4%

10%

2%

5%

0%

0%
2006

2007

% FORM/RM

2008

2009
% V/RM

2010

2011
% PC/RM

2012

2013

2014

% EELL/RM

2015
% RS/RM

Figura 5. Evolució de la recollida selectiva total.
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% recollida per fraccions 2015
Matèria orgànica
4% 3%
2%
4%
4%

Vidre
Paper i cartró
Envasos

10%

Volum.

0%
62%

Fracció vegetal

11%

TèxDl
Altres residus deixall.
Total fracció resta

Figura 6. Percentatge de recollida per fraccions al municipi l’any 2015.

Si es comparen els resultats de la recollida selectiva amb la composició de la bossa
tipus (vegi’s taula següent), s’observa que el % de residus recollits respecte als
potencialment presents a la bossa tenen força marge de millora, especialment en el
cas de la FORM però també a la resta de fraccions.

Taula 3. Comparativa Bossa Tipus PRECAT20 amb resultats de recollida selectiva.
Bossa Tipus
PRECAT20

Recollida municipal
2015

% Real Recollit*

FORM

30%

4%**

13%

P/C

11%

2%

21%

Vidre

8%

3%

36%

EELL

9%

4%

43%

Altres

42 %

83%

198%

* El percentatge representa el volum recollit selectivament respecte el potencialment present
a la bossa generada pel ciutadà.
** No inclou l’autocompostatge
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3.1.3. Evolució d’impropis
Pel que fa a l’evolució dels impropis presents a la fracció FORM, s’observen valors
compresos entre el 3,8% el 2010 i el 13,3% el 2012.

Taula 4. Evolució de la mitjana d’impropis de FORM i EELL.
FORM

ENVASOS LL

2014

11,3%

33,8%

2013

10,3%

34,4%

2012

13,3%

36,4%

2011

6,8%

41,7%

2010

3,8%

44,7%

Cal tenir en compte que els impropis van relacionats amb els ingressos obtinguts
com a retorn del cànon (el límit d’impropis per tal que no afecti el cobrament del
retorn és del 14% en el cas de l’orgànica), per tant no només afecta a la qualitat
del residu per esdevenir compost, si no també al balanç econòmic de la gestió. En
aquest sentit, el municipi de Vacarisses presenta uns valors per sota d’aquest 14%.
Pel que fa a l’evolució dels impropis presents a la fracció envasos, tendeixen a la
disminució, tot i que els valors superen en tots els casos el 30%. El límit d’impropis
per tal que no afecti el cobrament dels ingressos obtinguts com a aportació del
Sistema Integrat de Gestió és del 20% al 30% pels envasos.
El 2015 es varen reduir les boques dels contenidors d’envasos.
3.1.4. Sistema de recollida de residus
Descripció dels sistemes de recollida implantats al municipi
Es recullen les 5 fraccions de residus amb contenidors de superfície de càrrega
posterior i superior, i contenidors soterrats.

Ubicacions de residus completes
Aquest indicador mostra la quantitat d’ubicacions amb contenidors de totes les
fraccions de residus (en el cas de fraccions conteneritzades). El fet que la
ciutadania trobi totes les fraccions de residus en una mateixa ubicació facilita la
recollida selectiva, per tant com més elevat sigui el resultat més accessible i
propera serà aquesta recollida.
Aquest indicador es calcula a partir de la informació relativa al nombre de
contenidors presents en el municipi, la qual ha facilitat l’Ajuntament i es mostra a
continuació:
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Taula 5. Nombre de contenidors per a la recollida domiciliària, per tipologia, segons dades
facilitades per l’Ajuntament.
FORM
240 L

360 L

35

65
C. Posterior

RESTA
SOTERRATS 3
m³

240 L

880 L

17

6

390

C. Superior

C. Posterior

PAPER - CARTRÓ

ENVASOS LLEUGERS
SOTERRATS 3
m³

880 L

2,5 m³

17

273

22

C. Superior

C. Posterior

5 m³

SOTERRATS 3
m³

12

23

C. Superior

VIDRE

2,5 m³

3 m³

5 m³

SOTERRATS 3
m³

25

12

15

23

C. Superior

1,5 m³

2,5 m³

SOTERRATS 3
m³

12

37

23

C. Posterior

C. Superior

Tal i com es pot comprovar, la informació disponible no permet calcular l’indicador.
Tanmateix, segons dades facilitades directament per l’Ajuntament, aquest valor se
situa al voltant del 16%.

Taula 6. Percentatge d’illes complertes (5 fraccions de residus).

MUNICIPI

MITJANA*

DIFERÈNCIA

16%

74%

-58%

Ubicacions completes

* Calculada amb el conjunt de municipis consorciats amb la gestió dels residus excepte Terrassa, Sabadell i Rubí

Tal i com es veu a la taula, el nombre d’ubicacions complertes és força baix, fet que
indica que la reconfiguració de les àrees d’aportació pot esdevenir un factor clau en
la millora dels resultats de recollida selectiva.

Freqüències de recollida
•
•
•
•
•

FORM: 4 dies a la setmana.
Envasos: 2 dies a la setmana.
Paper: 2 dies a la setmana.
Vidre: 1 dia a la setmana.
Resta: 4 o 5 dies a la setmana (depenent del sector).

Capacitat disponible dels contenidors per habitant i mes
Aquest indicador mesura la disponibilitat de la ciutadania per poder deixar els
residus en contenidors i participar en la recollida selectiva. L’indicador mesura la
capacitat d’emmagatzematge dels contenidors de tal manera que com més elevat
sigui el resultat més quantitat de residus podran ser recollits.
El càlcul del volum de contenidor disponible s’ha realitzat atenent al nombre de
contenidors per fracció i a la freqüència de recollida de cadascuna d’elles.
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Taula 7. Càlcul del volum disponible de contenidors, per fraccions.
Habitants 2015

6.143
MUNICIPI

MITJANA*

INCREMENT

Volum cont.

Freq. Recollida

m3**

dies/setm

m3/mes

395,6

4,5

7.121,5

1.159,0

662,9

43%

FORM

82,8

4,0

1.324,8

216,0

123,4

43%

PAPER

173,5

2,0

1.388,0

226,0

157,8

30%

ELL

424,2

2,0

3.393,9

552,0

237,2

57%

VIDRE

179,5

1,0

718,0

117,0

63,1

46%

RESTA

Volum contenidors disponible
litres/(hab·mes) litres/(hab·mes)

%

* Calculada amb el conjunt de municipis consorciats amb la gestió dels residus excepte Terrassa, Sabadell i Rubí
** No inclou contenidors de recollida comercial

Tal i com s’aprecia a la taula anterior, el volum de contenidor disponible supera
substancialment els valors obtinguts de la mitjana de municipis consorciats, per a
totes les fraccions.

Autocompostatge
Vacarisses compta amb un miler de compostadors repartits pel municipi.
Considerant que el municipi compta amb 3.941 habitatges en total (IDESCAT,
dades 2011), això significa que aproximadament el 25% dels habitatges disposen
de compostadors.
Segons informa l’Ajuntament, no s’ha realitzat el seguiment periòdic presencial dels
compostadors que es van repartir des del 2004, però sí que s'han anat realitzant
tasques de seguiment mitjançant trucades telefòniques i convocatòries a tallers de
compostatge.
Quan es reparteix un compostador es realitza una visita al cap de sis mesos
aproximadament. Des del el 2004 s'han anat fent tasques de seguiment als
compostaires mitjançant trucades telefòniques i convocatòries a tallers de
compostatge.
L’ordenança reguladora de la taxa de residus no preveia bonificacions de la taxa per
ús de compostador fins el 2016, any en que l’ordenança va incorporar la reducció
de la taxa pels compostaires.
3.1.4.1.

Recollida comercial

Existeix recollida comercial diferenciada amb sistema de recollida porta a porta que
cobreix el 100% dels comerços. Les freqüències de recollida són les següents:

•
•
•
•
•

FORM: 4 dies a la setmana.
Envasos: 3 dies a la setmana.
Paper: 1 dia a la setmana.
Vidre: 1 dia a la setmana.
Resta: 4 o 5 dies a la setmana (depenent del sector).
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Els contenidors per a la recollida comercial es detallen a continuació:

Taula 8. Nombre de contenidors per a la recollida comercial, per tipologia, segons dades
facilitades per l’Ajuntament
CONTENIDORS RECOLLIDA COMERCIAL

FORM

RESTA

ENVASOS LLEUGERS

120 L

240 L

360 L

120L

240 L

360 L

880 L

120 L

240 L

360 L

880 L

1000 L

11

35

9

4

21

31

11

11

20

21

10

3

C. Posterior

C. Superior

C. Posterior

C. Superior

PAPER - CARTRÓ

VIDRE

120 L

240 L

360 L

880 L

1000 L

120 L

240 L

22

15

8

13

17

15

13

C. Posterior

3.1.4.2.

C. Posterior

C. Posterior

360 L
13
C. Superior

Recollida de roba

Vacarisses disposa de 3 contenidors de roba repartits pel municipi, un d’ells és al
Nucli Urbà, l’altre al costat d’una de les escoles, a Can Serra i el tercer a la
Deixalleria fixa.
Aquest nombre de contenidors implica una ràtio de 2.048 habitants per contenidor.
Considerant que la mitjana del conjunt de municipis consorciats (excepte Sabadell,
Terrassa i Rubí), és de 1.338 hab/contenidor, es pot afirmar que Vacarisses podria
assumir més contenidors per a la recollida d’aquesta fracció.
3.1.4.3.

Recollida de mobles

Els mobles es recullen porta a porta, prèvia trucada. El servei s’ofereix tot l’any.
Tot seguit es mostra l’històric de nombre de recollides realitzades per l’empresa
adjudicatària:

Núm. de recollides de mobles
400
363

350
300

287

250
223
200
2013

2014

2015

Figura 7. Nombre de recollides de mobles.
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Tal i com s’observa, els serveis de recollida executats presenta una tendència
clarament a l’alça.
3.1.4.4.

Recollida de poda

Es disposa de servei específic de recollida port a porta els mesos d’octubre a març.
La resta de l’any els usuaris han de dur la poda a la Deixalleria.
Tot seguit es mostra l’històric de nombre de recollides realitzades per l’empresa
adjudicatària, a la qual s’ho observa una clara tendència a l’alça els darrers anys.

Núm. de recollides de poda
150
122
100
80
50

48

0
2013

2014

2015

Figura 8. Evolució del nombre de recollides de poda.

L’ajuntament disposa de servei de trituració de poda per als ciutadans.
3.1.4.5.

Servei de deixalleria

Deixalleria municipal
Els horaris de la deixalleria fixa són els següents:
Horari d'hivern (del 16 d'octubre al 30 d'abril):
• De dimarts a divendres, de 15 a 18h.
• Dissabte, de 10 a 14 i de 15 a 18h.
• Diumenge, de 10 a 14h.
Horari d'estiu (de l'1 de maig al 15 d’octubre):
• De dimarts a divendres, de 16 a 19h.
• Dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 19h.
• Diumenges, de 10 a 14h.
Deixalleria mòbil
En quant al servei de deixalleria mòbil, aquest es realitza en un total de 6 punts del
municipi, 2 cops al mes, exceptuant el mes d'agost.
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Registre i identificació d’usuaris i entrades a deixalleria
Es disposa de sistema identificatiu amb targeta (Targeta de Serveis Municipals),
que permet a l’usuari fer un seguiment de les aportacions fetes al servei. El sistema
permet diferenciar la tipologia d’usuaris segons si són domèstics, comercials o
industrials.
3.1.5. Despesa corrent del servei de recollida de residus
Amb aquest indicador es vol mostrar quins són els recursos econòmics que el
municipi destina a la recollida de residus, aquí s’inclou les despeses (obligacions
reconegudes) dels capítols 1 (Personal), 2 (Béns i serveis) i 4 (Transferències
corrents), més l’amortització de la maquinària. Les activitats incloses són la
recollida, el transport, el manteniment i la neteja de contenidors.
La despesa corrent per habitant el 2015 va ser de 98,76 €/habitant. La mitjana dels
municipis consorciats a 2015 és de 73,25 €/habitant. Per tant, respecte al conjunt
de municipis consorciats, el municipi destina un 26% més de recursos econòmics
per habitant a la recollida de residus i gestió de deixalleria.
Taula 9. Cost del servei de recollida de residus i gestió de la deixalleria per habitant i any.

Càlcul del cost de la recollida de residus per habitant i any
Habitants 2015

6.143
MUNICIPI
€/any

€/(hab·any)

MITJANA*

INCREMENT

€/(hab·any)

%

Servei recollida residus

563.227,50 €

91,69 €

66,65 €

Servei gestió deixalleria

43.480,52 €

7,08 €

6,60 €

606.708,02 €

98,76 €

73,25 €

Total

27%
7%
26%

* Calculada amb el conjunt de municipis consorciats amb la gestió dels residus excepte Terrassa, Sabadell i Rubí

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS DE VACARISSES
Desembre de 2017

Pàgina - 20 -

3.1.6. Resum d’activitats de prevenció i reciclatge

Taula 10. Activitats de prevenció de residus i reciclatge.
2012
CONCEPTE

Material

IMPORT
ATORGAT

FACTURES

Airejadors

660,00 € Compostadores

Cubells FORM

205,32 € Spora

Compostadors

6.647,03 € Compostadores

Taller de compostatge
Campanya

IMPORT
JUSTIFICAT

250,00 € Anna Pou i Calzada

1 taller de cuina de
reaprofitament

- €

Consorci

2013
CONCEPTE

IMPORT
ATORGAT

Compostador
Material

Airejador
Cubell airejat

FACTURES

2.464,17 € Flower
3.097,00 €

Adhesius

492,47 € Flower
127,05 € ID Waste
83,65 € Gráficas Grádel

Activitats Dia del Medi Ambient

1.625,00 €

Tallers de compostatge
Campanya

IMPORT
JUSTIFICAT

Ecolúdic

340,00 € Compostar

2 tallers de cuina de
reaprofitament
Taller de manualitats amb
objectes reciclats

- €

Consorci

0 Consorci

2014
CONCEPTE

IMPORT
ATORGAT

Compostador

Cubell airejat

Campanya

Boc'n'Rolls

FACTURES

2.777,56 €

Airejador
Material

IMPORT
JUSTIFICAT

Flower
Flower

127,05 € ID Waste
3.097,00 €

796,79 € Marcadiferencia

Bosses Compostables

145,20 € ID Waste

4 bateries contenidors petits
per l'insitut

925,80 € Juan y Juan

Tallers de compostatge

340,00 € Compostar

Neteja camins

-

€ Agència de Residus

Taller de roba usada

-

€ Consorci

2015
CONCEPTE

IMPORT
ATORGAT

Boc'n'Rolls
Material

Campanya

FACTURES

936,69 € Marcadiferencia

Dipòsit càpsules
Bosses colors fraccions

IMPORT
JUSTIFICAT

20,00 € Nespresso
1.500,00 €

214,67 € Alquienvàs

Taller compostatge

340,00 € Compostar

Talller energia

148,75 € Josep Maria Ortiz

Neteja Font Orpina

-

€ Agència de Residus

Taller sabó amb oli usat

-

€ Consorci

SUMA ATORGAT
7.694,00 €

SUMA
JUSTIFICAT
19.667,20 €

TOTAL INVERTIT
AJUNTAMENT
23.867,95 €
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3.1.7. Resum i conclusions
Amb les dades anteriorment exposades les principals conclusions són:
• La generació per càpita ha seguit una tendència general a la baixa fins el
2013; a partir del 2014 torna a augmentar, mantenint-se sempre per sobre
de la mitjana del Consorci i Catalunya. Els valors estan per damunt de la
mitjana degut al fet que a Vacarisses aproximadament el 33% dels
habitatges són de segona residència i per tant hi ha població que genera
residus però no es troba inclosa al padró.
• En general es pot afirmar que la recollida selectiva s’ha estancat en els
darrers 4 anys al voltant del 38%.
• Part de la matèria orgànica es gestiona amb sistema d’autocompostatge
casolà.
• El resultats de recollida respecte la bossa tipus en general són baixos per a
totes les fraccions.
• Els impropis de FORM presenten una tendència a l’alça tot i que es
mantenen sempre per sota del 14% i per tant no afecten els ingressos
obtinguts pel sistema de retorn del cànon. En canvi els impropis dels
envasos han anat disminuint tot i que encara se situen per sobre del 30%
afectant, en aquest cas sí, el cobrament dels ingressos obtinguts com a
aportació del Sistema Integrat de Gestió. En aquest sentit, el 2015 es
varen reduir les boques dels contenidors d’envasos.
• El model de recollida es basa en la presència a la via pública de contenidors
de superfície de les 5 fraccions de residus, de càrrega posterior i superior, i
contenidors soterrats.
• El nombre d’ubicacions complertes és tan sols del 16%; per tant és molt
recomanable repensar configuració de les àrees d’aportació a fi i efecte de
millorar dels resultats de recollida selectiva.
• El municipi gaudeix d’un volum de contenidor disponible per habitant i mes
superior al de la mitjana de la resta de municipis analitzats.
• Es disposa de circuit diferenciat per a la recollida comercial, per a les 5
fraccions de residus.
• En relació a la roba, es recull amb contenidors al carrer i deixalleria, amb
una ràtio de 2.048 habitants per contenidor, valor inferior al de la mitjana
de la resta de municipis analitzats que és de 1.338 hab/contenidor.
• Es té implantada la recollida de voluminosos i poda amb trucada prèvia i
els històrics de recollides mostren un comportament a l’alça en quant a l’ús
que fan d’aquest servei els usuaris.
• La deixalleria municipal gaudeix d’un un ampli horari d’obertura i permet
l’entrada de residus tant d’usuaris domèstics com de comerços, els quals
disposen de targetes identificatives (Targeta de Serveis Municipals). Es
disposa de servei de deixalleria mòbil que presta servei en 6 punts concrets
del municipi.
• La despesa corrent per habitant el 2015 va ser de 98,76 €/habitant. La
mitjana dels municipis consorciats a 2015 és de 73,25 €/habitant. Per tant,
respecte al conjunt de municipis consorciats, el municipi destina un 26%
més de recursos econòmics per habitant a la recollida de residus i gestió de
deixalleria.
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• El municipi ha destinat abundants recursos per a la realització de
campanyes per al foment de la recollida selectiva i l’autocompostatge de
residus orgànics.
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4. PROGNOSI DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS
L’evolució futura de l’economia i de la població incidirà sobre els hàbits de vida dels
ciutadans (consum, desenvolupament, etc.), i per tant sobre la generació per càpita
i absoluta de residus municipals. Així mateix sobre la producció industrial i la
generació de residus associada.
Per tal de tenir en compte aquestes variables es partirà de la definició dels tres
escenaris (baix - A, mitjà - B, alt - C) en què es basa el PRECAT20, pel període
2015-2020. Els escenaris es basen en l’establiment de previsions de creixement de
l’economia, evolució de la taxa d’atur i evolució de la població, i es detallen tot
seguit:

Figura 9. Definició dels escenaris segons PRECAT20. Font: PRECAT 20. Annex 10 Premisses
per a la definició dels escenaris de prognosi del PRECAT20.
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4.1.

Evolució de la generació de residus per càpita

Per tal de determinar la generació de residus per càpita en els diferents escenaris
del PRECAT20 s’ha establert una relació entre la generació de residus per càpita i la
taxa d’atur existent, relació realitzada a partir de les dades dels darrers deu anys.
Atenent a la relació establerta, i emprant com a base l’evolució prevista de la taxa
d’atur, s’ha obtingut la generació per càpita prevista en cada escenari previst.

Taula 11. Previsió de l’evolució de la taxa d’atur als diferents escenaris. Font: PRECAT 20.
Annex 10 Premisses empleades per als escenaris de Prognosi i Avaluació de les necessitats
d’infraestructures.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Escenari A

27,8%

31,0%

30,1%

29,1%

28,2%

27,4%

26,5%

25,7%

Escenari B

26,3%

26,2%

25,0%

24,0%

22,9%

22,0%

21,1%

20,2%

Escenari C

26,3%

24,5%

22,9%

21,5%

20,2%

18,9%

17,9%

16,9%

Seguint l’exercici que fa el PRECAT20, tot seguit es determina la relació entre la
taxa d’atur i la generació per càpita del municipi.

3,3
y = 26,72x2 - 15,05x + 3,75
R² = 0,96

kg/hab/d

2,8
2,3
1,8
1,3
0,8
5%

10%

15%

20%

25%

30%

% taxa atur
PUNTS DESCARTATS

REGRESSIÓ

Polinómica (REGRESSIÓ)

Figura 10. Relació entre la taxa d’atur i la generació de residus municipals per càpita. Font:
Elaboració pròpia segons la taxa d’atur espanyola segons Idescat i dades municipals de
generació de residus.
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Amb la funció polinòmica resultant i la previsió de la taxa d’atur, es pot establir
quina és la previsió de generació per càpita de cadascun dels escenaris.

Taula 12. Escenaris de generació de residus municipals per càpita.
2016

2017

2018

2019

2020

Escenari A

1,63

1,63

1,63

1,64

1,65

Escenari B

1,68

1,70

1,73

1,76

1,80

Escenari C

1,75

1,80

1,86

1,91

1,97

Generació de residus per càpita
3,3

2,8

kg/hab/d

2,3

1,8

1,3

0,8
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Històric real

2011

2012

Escenari A

2013

2014

Escenari B

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Escenari C

Figura 11. Evolució de generació de residus municipals per càpita i escenaris de generació.

4.2.

Evolució de la població

L’altra variable a tenir en compte és l’evolució de la població en cadascun dels
escenaris previstos.
El PRECAT20 mostra quatre escenaris poblacionals respecte a l’evolució de la
població a Catalunya fins a l’any 2020, un correspon al realitzat per l’Instituto
Nacional d’Estadística (relatiu a l’any 2012), mentre que els altres tres corresponen
als escenaris elaborats per l’IDESCAT l’any 2008 (escenaris poblacionals Baix, Mig i
Alt).
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Taula 13. Previsió de l’evolució de població a Catalunya. Font: PRECAT 20. Annex 10
Premisses empleades per als escenaris de Prognosi i Avaluació de les necessitats
d’infraestructures.
Previsions INE

Escenari
Idescat BAIX

Escenari
Idescat MIG

Escenari
Idescat ALT

2012

7.318.520

7.414.429

7.538.057

7.716.438

2013

7.270.530

7.441.429

7.598.291

7.808.270

2014

7.224.940

7.467.363

7.657.637

7.895.113

2015

7.181.419

7.491.823

7.714.113

7.979.150

2016

7.139.695

7.515.570

7.768.041

8.061.241

2017

7.099.538

7.536.332

7.819.392

8.141.791

2018

7.060.801

7.554.046

7.868.454

8.220.823

2019

7.023.390

7.569.145

7.915.463

8.298.583

2020

6.987.253

7.581.775

7.960.599

8.375.426

El PRECAT20 també mostra l’evolució real d’anys anteriors i es pot observar com
l’evolució de la població en els darrers anys, es troba entre les previsions dels
escenaris alt i mitjà de l’IDESCAT, però amb tendència a situar-se l’any 2020 entre
els escenaris Baix i Mitjà.
Si s’apliquen els factors de creixement o decreixement de cadascuna de les
previsions poblacionals als habitants del municipi del 2015, l’evolució de la població
seria la següent:

Taula 14. Previsió de l’evolució de població al municipi seguint la tendència dels escenaris
mostrats al PRECAT.
2015
Tendència
Previsions INE
Tendència Escenari
Idescat BAIX
Tendència Escenari
Idescat MIG
Tendència Escenari
Idescat ALT

2016

2017

2018

2019

2020

6.107

6.073

6.040

6.008

5.977

6.162

6.179

6.194

6.206

6.217

6.186

6.227

6.266

6.303

6.339

6.206

6.268

6.329

6.389

6.448

6.143
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4.3.

Evolució de la generació de residus municipals

Per tal de fer la prognosi de la generació de residus municipals s’agafa com a
premissa l’evolució de generació de residus per càpita de l’escenari B, on la taxa
d’atur disminueix, tal i com en realitat està passant al llarg d’aquest any, però de
manera més moderada que a l’escenari C.
Pel que fa a l’evolució de la població, s’estima convenient tenir en compte la
previsió seguint la tendència de l’escenari baix de l’Idescat, on la població
augmenta però de manera molt moderada.
La previsió de generació total de residus municipals a Vacarisses pel període 20162020 sense tenir en compte els resultats de les accions de minimització futures, es
mostra a la taula següent.

Taula 15. Prognosi de les Tn de residus municipals generades 2016-2020.

Previsió de generació
de residus, Tn

2016

2017

2018

2019

2020

3.772

3.845

3.916

3.996

4.085

Generació de residus real i prevista, tn
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2012

2013

2014

2015

HISTORIC

2016

2017

2018

2019

2020

PREVISIÓ

Figura 12. Generació real de residus municipals i prognosi de generació per al període 2016 2020.
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4.4.

Evolució de l’escenari econòmic en la gestió de residus municipals

Tot i que al capítol 8 s’analitzarà quines seran les repercussions econòmiques del
Pla, tot seguit es detalla una reflexió prèvia relativa als costos i ingressos en la
gestió dels residus municipals i quins són els factors que els determinen.
4.4.1. Prognosi dels costos en la gestió dels residus municipals
Els costos de la gestió del residus estan determinats bàsicament per:
• Costos de recollida i el transport de residus.
• Costos de tractament de residus.
• Costos indirectes de gestió.
Els costos de recollida i transport depenen bàsicament del municipi i del seu model
de gestió. En canvi els costos de tractament sovint depenen de paràmetres no
necessàriament circumscrits a l’àmbit municipal. Per exemple els costos de
tractament de residus han incrementat de manera notable pel simple fet de tractar
la fracció resta al CTR Vallès en comptes de fer-ho via disposició directa a dipòsit
controlat.
D’altra banda, els costos de tractament de la fracció resta estan cada vegada més
afectats pels cànons sobre els residus municipals destinats a deposició controlada i
incineració. Fins el 2017, aquests cànons es revisaven anualment sota criteris
bàsicament polítics.
A partir del 2017, l’increment anual del cànon queda fixat, fins el 2020, per la Llei
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials,
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Taula 16. Increment del cànon per deposició. Font: Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Increment cànon, €
Import unitari dipòsit, €/tn

2017

2018

2019

2020

5,0

5,0

5,0

5,0

30,0

35,6

41,3

47,1

Tot i l’establiment per llei dels increments del cànon, aquests únicament es fixen
fins l’any 2020.
Per tant, existeix una notable incertesa alhora de determinar totes i cadascuna de
les variables que afecten el càlcul dels costos de tractament i recollida de residus a
8 anys vista. Com a conseqüència, realitzar la prognosi per a aquests període de
temps constituiria un exercici complex que conduiria a resultats poc rigorosos donat
que una part significativa de les variables que hi influeixen no venen determinades
pel municipi i el seu model de gestió.
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4.4.2. Prognosi dels ingressos en la gestió dels residus municipals
Els ingressos de la gestió de residus estan determinats bàsicament per:
• La taxa sobre la gestió de residus municipals.
• La venda de materials amb valor de mercat.
• Les compensacions dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) en l’àmbit de
la responsabilitat ampliada del productor.
• El retorn del cànon de disposició de residus municipals per part de
l’Agència de Residus de Catalunya.
De la mateixa manera que els costos, gran part dels ingressos depenen de
variables que no es poden controlar estrictament des de l’àmbit municipal. Per
exemple les compensacions dels SIGs venen donades pel conveni que acorden els
sistemes de gestió amb l’administració autonòmica. Aquests convenis normalment
tenen una vigència de cinc anys (el conveni actual d’Ecoembes és pel període 20132018), per tant més enllà d’aquest període no es pot preveure com seran aquestes
compensacions. El mateix passa amb el Retorn del Cànon, que l’ARC aprova
anualment, o amb la venda de residus amb preu de mercat. A títol d’exemple, l’any
2006 el preu mig del paper i cartró d’origen recollida selectiva era de 37 €/Tn,
mentre que el 2015 va ser de 76 €/Tn (Font: www.aspapel.es).
Així doncs, es pot concloure que durant la vigència del Pla la incertesa en la
quantificació de les diferents variables que afecten els ingressos fa que realitzar-ne
una prognosi esdevingui un exercici les conclusions del qual no tindran el rigor
suficient.
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5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS
Partint de la normativa en matèria de residus existent, de la diagnosi de generació i
gestió de residus i de la prognosi de generació de residus, és necessari determinar
els objectius en matèria de prevenció i gestió de residus municipals amb horitzó
2020.

5.1.

Línies estratègiques

Les línies estratègiques d’aquest Pla constitueixen una adaptació de les que figuren
en el Pla de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos del Vallès Occidental
(PREVOC). De fet, el Pla Local adopta com a seves les línies estratègiques 1, 2 i 3
del PREVOC, mentre que les línies 4 i 5, d’àmbit supramunicipal, en queden
excloses.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES - PREVOC
LE 1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix
prioritari.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus.
LE 4. Incrementar la valorització material en el tractament final dels residus.
LE 5. Millorar l’eficiència a través de la gestió consorciada i/o comarcal de les
actuacions relacionades amb les recollides i tractament de residus.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES – PLA LOCAL
LE 1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix
prioritari.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus.

5.2.

Objectius

De cadascuna de les línies estratègiques se’n desprenen els següents objectius:

LE 1. REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS,
PREVENCIÓ DE RESIDUS COM A EIX PRIORITARI.

PROMOVENT

LA

1.1. Reduir la generació de residus, per al 2020 assolir una reducció en pes del
25% de la generació per càpita de residus respecte l’existent l’any 2010.
1.2. Fomentar la reutilització com a mecanisme de prevenció de residus, en
particular a les deixalleries.
1.3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els grans productors i
en l’àmbit domèstic.
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1.4. Millorar el coneixement de la ciutadania sobre hàbits de consum responsables
que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació.

LE 2. MILLORAR LA QUANTITAT I LA QUALITAT DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA.
2.1. Incrementar la recollida selectiva bruta dels residus municipals, assolint al
2020 un nivell mínim del 60% respecte els residus generats.
2.2. Incrementar la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica, incloent
l’autocompostage, assolint al 2020 un nivell mínim del 60% respecte la matèria
orgànica generada.
2.3. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva de la matèria orgànica, assolint
l’any 2020 un nivell d’impropis inferior al 5% en pes.
2.4. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció envasos lleugers, assolint
al 2020 un nivell mínim del 60% respecte el residu d’envasos lleugers generats.
2.5. Incrementar la qualitat de la recollida selectiva dels envasos lleugers, assolint
l’any 2020 un nivell d’impropis inferior al 25% en pes.
2.6 Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció paper i cartró, assolint al
2020 un nivell mínim del 60% respecte el residu de paper i cartró generat.
2.7. Incrementar la recollida selectiva bruta de la fracció vidre, assolint al 2020 un
nivell mínim del 60% respecte el residu de vidre generat.
2.8. Millorar els ratis de recollida d’altres fraccions minoritàries (tèxtil, oli vegetal,
...).

LE 3. FER TRANSPARENT I SOSTENIBLE ECONÒMICAMENT LA GESTIÓ DE
RESIDUS.
3.1. Impulsar l’ús d’instruments de fiscalitat ambiental per a contribuir a la millora
de la prevenció i gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos.
3.2. Fer transparents els costos de les recollides i el tractament de residus a nivell
municipal.
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6. PLA D’ACCIONS
6.1.

Llistat d’accions previstes

Les accions que es planteja l’Ajuntament per a l’assoliment dels objectius citats en
el capítol anterior són els següents:

Taula 17. Accions relatives a la línia estratègica LE1.
LE1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix prioritari
Matèria
orgànica

MOE102

Matèria
orgànica

MOE103

Matèria
orgànica
Fracció
vegetal

MOE104

Re-impuls de la implementació de l’ús del cubell airejat i la bossa
compostable per a la recollida de la matèria orgànica.
Ampliació de la implantació de circuits d’aprofitament d’aliments a centres
educatius, mercats i supermercats, restauració, centres hospitalaris i altres
centres o entitats amb excedent d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del malbaratament
d’aliments a la ciutadania.

FVE101

Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in situ.

Paper-cartró

PCE103

Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de la
informació en Ajuntaments i equipaments municipals, escoles, etc..

Paper-cartró

PCE104

Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.

Vidre

VDE101

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: vidre.

Envasos
Lleugers
Envasos
Lleugers

ELE101
ELE102

Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements
reutilitzables.
Seguir fomentant la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls
reutilitzables als centres educatius.

Tèxtil

TXE101

Foment de la reutilització de roba.

Multifracció

MUE101

Adequació d’espais de preparació per la reutilització a les deixalleries en
conjunt amb agents socials, potenciant així aquestes instal·lacions com a
centres de recuperació de materials.

Multifracció

MUE102

Adequació d’espais per a la reutilització a les deixalleries.

Multifracció

MUE105

Foment del consum de serveis o béns immaterials.

Multifracció

MUE106

Ambientalització
correcta.

Multifracció

MUE107

Ambientalització de festes i esdeveniments públics.

Multifracció

MUE110

Impuls de l’intercanvi de productes mitjançant portal webs i/o aplicacions
mòbils.

de

l'administració

i

compra

pública

ambientalment

Taula 18. Accions relatives a la línia estratègica LE2.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva
Matèria
MOE101
Impuls de l’autocompostatge.
orgànica
Residus
RDE204
Implementació del sistema de recollida porta a porta a tot el municipi.
domiciliaris
Implementar eines i estratègies per afavorir la separació en origen dels
Festes
FSE201
residus en els actes públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de comunicació constants en el temps,
Comunicació
COE201
adreçades a destinataris adequadament segmentats, per al foment de la
separació en origen dels residus i la reducció dels mateixos.
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Taula 19. Accions relatives a la línia estratègica LE3.
LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus
Model
tributari
Model
tributari
Model
tributari
Comunicació

MTE301
MTE302
MTE304
COE301

Estudi de viabilitat d'implementació de sistemes de pagament per
generació amb especial atenció a les recollides de residus comercials.
Disseny i execució d’eines orientades a facilitar la transparència relativa als
costos i ingressos de la recollida i tractament dels residus.
Adaptació de les ordenances municipals al sistema de recollida selectiva de
residus porta a porta
Ampliació de les prestacions i continguts web del consistori en matèria de
comunicació de resultats de recollida i tractament, costos, recomanacions,
notícies, etc.

Cadascuna de les accions compten amb les corresponents fitxes, les quals es poden
consultar a l’annex II.
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6.2.

Valoració de les accions i correlació amb objectius

Tot seguit es procedeix a avaluar, per a cadascuna de les accions proposades, i des
d’un punt de vista qualitatiu, els següents paràmetres:
• Potencial de millora (PM) de l’acció: fa referència a si l’acció tindrà una
repercussió alta (PM>3%), mitjana (3%>PM>1%) o baixa (PM<1%) en
termes de variació percentual anual de l’indicador de seguiment
corresponent a l’objectiu al qual ha de donar compliment l’acció4.
• Efecte de la millora de l’acció: aquest paràmetre avalua l’efecte
temporal del potencial de millora en termes de la seva immediatesa (els
efectes es noten en un període inferior a 6 mesos), efecte a mig termini
(els efectes es noten en un termini comprès entre els 6 i 18 mesos) o
efecte a llarg termini (els efectes són visibles passats més de 18 mesos).
Taula 20. Valoració de les accions de la Línia Estratègica LE1 i correlació amb els objectius
plantejats.
CODI

POTENCIAL DE
MILLORA

EFECTE DE LA MILLORA

OBJECTIUS RELACIONATS

MOE102

Mig

Efecte Immediat

1.1

2.3

--

--

--

--

MOE103

Baix

Efecte Immediat

1.3

--

--

--

--

--

MOE104

Baix

Efecte de llarg termini

1.3

--

--

--

--

--

FVE101

Alt

Efecte Immediat

1.1

--

--

--

--

--

PCE103

Baix

Efecte Immediat

1.1

--

--

--

--

--

PCE104

Baix

Efecte Immediat

1.1

1.2

1.4

--

--

--

VDE101

Baix

Efecte Immediat

1.1

1.4

--

--

--

--

ELE101

Baix

Efecte mig termini

1.1

1.4

--

--

--

--

ELE102

Baix

Efecte Immediat

1.1

1.4

--

--

--

--

TXE101

Baix

Efecte de llarg termini

1.1

1.2

--

--

--

--

MUE101

Mig

Efecte mig termini

1.2

1.4

--

--

--

--

MUE102

Mig

Efecte mig termini

1.2

1.4

--

--

--

--

MUE105

Baix

Efecte de llarg termini

1.2

1.4

--

--

--

--

MUE106

Baix

Efecte de llarg termini

1.1

1.4

--

--

--

--

MUE107

Baix

Efecte mig termini

1.1

1.4

--

--

--

--

MUE110

Baix

Efecte mig termini

1.2

1.4

--

--

--

--

4

La valoració del potencial de millora de les accions de la Línia estratègica LE3 s’han realitzat atenent a la consecució
de l’objectiu 2.1.
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Taula 21. Valoració de les accions de la Línia Estratègica LE2 i correlació amb els objectius
plantejats.
CODI
MOE101

POTENCIAL DE
MILLORA
Mig

EFECTE DE LA MILLORA
Efecte Immediat

OBJECTIUS RELACIONATS
2.1

2.2

--

--

--

--

2.4 i
2.5

2.6

2.7

2.8

RDE204

Alt

Efecte Immediat

2.1

2.2 i
2.3

FSE201

Baix

Efecte Immediat

2.1

2.2

2.4

2.6

2.7

--

COE201

Baix

Efecte mig termini

2.1

2.2 i
2.3

2.4 i
2.5

2.6

2.7

2.8

Taula 22. Valoració de les accions de la Línia Estratègica LE3 i correlació amb els objectius
plantejats.
CODI

POTENCIAL DE
MILLORA

EFECTE DE LA MILLORA

OBJECTIUS RELACIONATS

MTE301

Alt

Efecte Immediat

3.1

2.1

1.1

--

--

--

MTE302

Mig

Efecte mig termini

3.1

3.2

2.1

--

--

--

MTE304

Baix

Efecte mig termini

3.1

2.1

--

--

--

--

COE301

Baix

Efecte mig termini

3.2

2.1

--

--

--

--

*La valoració del potencial de millora de les accions de la Línia estratègica LE3 s’han realitzat atenent a
la consecució de l’objectiu 2.1.

6.3.

Planificació temporal de les accions

L’execució de les accions durant el període de vigència del pla es detalla a la taula
següent.
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Taula 23. Planificació de les accions.
2017
LE1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix prioritari
Re-impuls de la implementació de l’ús del cubell airejat i la bossa
MOE102
compostable per a la recollida de la matèria orgànica.
Ampliació de la implantació de circuits d’aprofitament d’aliments a
MOE103
centres educatius, mercats i supermercats, restauració, centres
x
hospitalaris i altres centres o entitats amb excedent d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció del
MOE104
malbaratament d’aliments a la ciutadania.
Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a mulching in
FVE101
x
situ.
Promoció de l'ús responsable del paper i desmaterialització de la
PCE103
informació en Ajuntaments i equipaments municipals, escoles, etc..
PCE104
Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.
VDE101
ELE101
ELE102
TXE101
MUE101
MUE102

Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables: vidre.
Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per elements
reutilitzables.
Seguir fomentant la reducció d'envasos i introducció d'embolcalls
reutilitzables als centres educatius.
Foment de la reutilització de roba.
Adequació d’espais de preparació per la reutilització a les
deixalleries en conjunt amb agents socials, potenciant així
aquestes instal·lacions com a centres de recuperació de materials.
Adequació d’espais per a la reutilització a les deixalleries.

Foment del consum de serveis o béns immaterials.
Ambientalització de l'administració i compra pública ambientalment
MUE106
correcta.
MUE107
Ambientalització de festes i esdeveniments públics.
Impuls de l’intercanvi de productes mitjançant portal webs i/o
MUE110
aplicacions mòbils.
LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva
MOE101
Impuls de l’autocompostatge.
Implementació del sistema de recollida porta a porta a tot el
RDE204
municipi.
FSE201
Implementar eines i estratègies per afavorir la separació en origen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

MUE105
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COE201
LE 3. Fer
MTE301

MTE302
MTE304

dels residus en els actes públics i festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de comunicació constants en el temps,
adreçades a destinataris adequadament segmentats, per al foment
de la separació en origen dels residus i la reducció dels mateixos.
transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus
Estudi de viabilitat d'implementació de sistemes de pagament per
generació amb especial atenció a les recollides de residus
comercials.
Disseny i execució d’eines orientades a facilitar la transparència
relativa als costos i ingressos de la recollida i tractament dels
residus.
Adaptació de les ordenances municipals al sistema de recollida
selectiva de residus porta a porta
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2017

2018

2019

2020
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2022

2023

2024

2025
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
7.1.

Indicadors de seguiment

El grau de desplegament del Pla, així com l’avaluació en termes d’assoliment dels
objectius del mateix, es podrà realitzar mitjançant la valoració dels indicadors de
seguiment.
Els indicadors de seguiment es valoraran periòdicament amb la finalitat d’avaluar el
grau de desenvolupament del Pla, monitoritzar l’assoliment dels objectius i valorar
la contribució dels diferents instruments que s’apliquin.
Es defineixen dues tipologies diferenciades d’indicadors de seguiment:
• Indicadors d’execució d’actuacions. Tenen per objectiu valorar la correcta
execució de les actuacions.
• Indicadors de compliment d’objectius. La seva finalitat és monitoritzar
l’assoliment d’objectius. Aquests indicadors deriven principalment dels
objectius de caràcter quantitatiu indicats al capítol 5.
Els indicadors d’execució d’actuacions es defineixen a les respectives fitxes de cada
acció.
Pel que fa als indicadors de compliment d’objectius, aquests es detallen tot seguit.

Taula 24. Indicadors de seguiment per a la línia estratègica LE1 - REDUIR LA GENERACIÓ DE
RESIDUS, PROMOVENT LA PREVENCIÓ DE RESIDUS COM A EIX PRIORITARI. Font: elaboració
pròpia.
CODI
LE1.1
LE1.2
LE1.3
LE1.4

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR
Generació per càpita de residus
Residus reutilitzats versus total de residus
municipals recollits
Malbaratament alimentari
Campanyes orientades a la prevenció i correcta
segregació dels residus

UNITAT DE MESURA
Kg/(hab·dia)
%
t/any
Nombre de campanyes/any

Taula 25. Indicadors de seguiment per a la línia estratègica LE 2. MILLORAR LA QUANTITAT I
LA QUALITAT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA. Font: elaboració pròpia.
CODI

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

LE2.1

Recollida selectiva bruta

LE2.2

Recollida selectiva bruta de la FORM

LE2.3

Qualitat de la FORM recollida

LE2.4

Recollida selectiva bruta d’Envasos Lleugers

LE2.5

Qualitat dels envasos recollits

LE2.6

Recollida selectiva bruta de Paper-cartró

LE2.7

Recollida selectiva bruta de Vidre

LE2.8

Recollida selectiva bruta d’altres fraccions

UNITAT DE MESURA
% en pes respecte el total recollit
% en pes respecte el total generat
segons bossa tipus
% en pes d’impropis respecte el recollit
% en pes respecte el total generat
segons bossa tipus
% en pes d’impropis respecte el recollit
% en pes respecte el total generat
segons bossa tipus
% en pes respecte el total generat
segons bossa tipus
% en pes respecte el total generat
segons bossa tipus
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7.2.

Avaluació i revisió del Pla

Durant la fase d’execució de les accions que es deriven d’aquest Pla,
s’implementaran mecanismes d’avaluació i revisió periòdica, amb l’objectiu de
poder adaptar les accions definides al capítol 6 als imprevistos, així com als
possibles canvis que es puguin produir, ja sigui per modificacions normatives o bé
la pròpia dinàmica d’execució del Pla.
D’altra banda, els objectius definits en el capítol 5 seran objecte de revisió l’any
2020.

2017 - 2020
DIAGNOSI

OBJECTIUS

ACCIONS
MECANISMES
D’AVALUACIÓ I
REVISIÓ PERIÒDICA

EXECUCIÓ
INDICADORS DE
SEGUIMENT

2021 - 2025

Nous objectius establerts
en la planificació catalana
i comarcal

Figura 13. Esquema d’avaluació i revisió del pla, amb revisió d’objectius el 2020. Font:
elaboració pròpia.

Els mecanismes d’avaluació i revisió periòdica previstos són els següents:

Fitxa d’avaluació d’actuacions
A la finalització de cada actuació s’emplenarà una fitxa d’avaluació de les
actuacions on s’inclogui un anàlisi del desenvolupament de la mateixa amb el
següent contingut mínim:
• Valoració de resultats.
• Identificació de dificultats i inconvenients observats.
• Elaboració de propostes de millora.
En el cas d’actuacions permanents que per tant no tenen data d’acabament,
l’informe es realitzarà com a màxim 6 mesos després de la seva implantació.
Més endavant es presenta el model de fitxa d’avaluació d’actuacions que caldrà
complimentar.
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Memòria bianual d’aplicació del Pla
Reflectirà el seguiment detallat dels resultats obtinguts, de les actuacions i de
l'evolució del compliment dels objectius, amb l’anàlisi dels indicadors d’execució i
dels indicadors de seguiment. D'aquesta manera, en funció dels resultats, es poden
modificar les estratègies i/o actuacions previstes per als següents anys.
Per tant aquesta memòria inclourà, com a mínim:
• Les fitxes d’avaluació de les accions.
• El quadre d’avaluació anual d’objectius d’acord amb el model que es
mostra més endavant. Els indicadors quantitatius es revisaran d’acord amb
les dades que es publiquin a l’Observatori de Residus del Consorci.
Revisió d’objectius el 2020
A la finalització del 2020, s’avaluaran els resultats obtinguts i es realitzarà una
revisió dels objectius definits en el capítol 5, segons els nous objectius marcats en
la planificació catalana (PRECAT) i comarcal (PREVOC).
A continuació es mostra un exemple de fitxa d’avaluació de les accions i exemple
de quadre d’avaluació d’objectius.
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FITXA D'AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ

Any
CODI
ACCIÓ

Nom de l'acció
Objectius relacionats
Línia estratègica

Situació de partida

Codi objectiu

Accions realitzades

Valoració de resultats, identificació de dificultats i inconvenients observats, propostes de millora

Agents
implicats
Despesa
econòmica

Temporalitat
Durada

Finançament
Indicadors de
compliment

Generació de residus: kg/hab·dia

Indicadors
d'execució

· Número compostadors lliurats
· Nombre d'accions de comunicació realitzades

Situació actual
Situació objectiu

Figura 14. Exemple de fitxa d’avaluació d’acció.
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PLA LOCAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Data d'avaluació xx/xx/xxx

QUADRE D'AVALUACIÓ D'OBJECTIUS
CODI
LE1.1
LE1.2
LE1.3
LE1.4
LE2.1
LE2.2
LE2.3
LE2.4
LE2.5
LE2.6
LE2.7
LE2.8

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR
Generació per càpita de residus
Residus reutilitzats versus total de
residus municipals recollits
Malbaratament alimentari
Campanyes
orientades
a
la
prevenció i correcta segregació dels
residus
Recollida selectiva bruta

UNITAT DE MESURA
Kg/(hab·dia)

VALOR
OBJECTIU
1,73

2016

2018

2019

2020

1,74

%

0

t/any

0

Nombre de campanyes/any

0

% en pes respecte el total recollit
% en pes respecte el total generat
Recollida selectiva bruta de la FORM
segons bossa tipus
% en pes d’impropis respecte el
Qualitat de la FORM recollida
recollit
Recollida selectiva bruta d’Envasos % en pes respecte el total generat
Lleugers
segons bossa tipus
% en pes d’impropis respecte el
Qualitat dels envasos recollits
recollit
Recollida selectiva bruta de Paper- % en pes respecte el total generat
cartró
segons bossa tipus
% en pes respecte el total generat
Recollida selectiva bruta de Vidre
segons bossa tipus
Recollida selectiva bruta d’altres % en pes respecte el total generat
fraccions
segons bossa tipus

2017

60%

36%

60%

11,7%
N.D

60%

38,6%
N.D

60%

20,4%

60%

38,8%
28,2%

OBSERVACIONS

Figura 15. Proposta de quadre d’avaluació d’objectius.
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8. PLA ECONÒMIC I FINANCER
El conjunt de despeses previstes per a l’execució de les diferents accions
proposades es mostra tot seguit.

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS DE VACARISSES
Desembre de 2017

Pàgina - 44 -

Taula 26. Previsió de despeses anuals fruit de l’execució de les accions previstes en el Pla.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

9.965,56 €

9.965,56 €

9.965,56 €

9.965,56 €

9.965,56 €

9.965,56 €

9.965,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

LE1. Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com a eix prioritari
Re-impuls de la implementació de l’ús del cubell airejat
MOE102
i la bossa compostable per a la recollida de la matèria
9.965,56 €
orgànica.
Ampliació de la implantació de circuits d’aprofitament
d’aliments a centres educatius, mercats i supermercats,
MOE103
0,00 €
0,00 €
restauració, centres hospitalaris i altres centres o
entitats amb excedent d’aliments.
Realització d’accions de sensibilització per a la reducció
MOE104
500,00 €
del malbaratament d’aliments a la ciutadania.
Reducció de les restes vegetals per mitjà de l'ús com a
FVE101
5.000,00 €
5.000,00 €
mulching in situ.
Promoció
de
l'ús
responsable
del
paper
i
PCE103
desmaterialització de la informació en Ajuntaments i
0,00 €
equipaments municipals, escoles, etc..
PCE104
VDE101
ELE101
ELE102
TXE101
MUE101

MUE102

Foment i/o creació d'espais d'intercanvi de llibres.
Foment de l'ús d'ampolles reomplibles/retornables:
vidre.
Promoció de la substitució de bosses d'un sòl ús per
elements reutilitzables.
Seguir fomentant la reducció d'envasos i introducció
d'embolcalls reutilitzables als centres educatius.

0,00 €

Foment de la reutilització de roba.
Adequació d’espais de preparació per la reutilització a
les deixalleries en conjunt amb agents socials,
potenciant així aquestes instal·lacions com a centres de
recuperació de materials.
Adequació d’espais per a la reutilització a les
deixalleries.

MUE105

Foment del consum de serveis o béns immaterials.

MUE106

Ambientalització de l'administració i compra pública
ambientalment correcta.

MUE107

Ambientalització de festes i esdeveniments públics.

MUE110

Impuls de l’intercanvi de productes mitjançant portal
webs i/o aplicacions mòbils.

30.000,00 €

5.000,00 €
2.000,00 €

3.000,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

LE 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva
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2017
MOE101

Impuls de l’autocompostatge.

RDE204

Implementació del sistema de recollida porta a porta
a tot el municipi.

FSE201

COE201

Implementar eines i estratègies per afavorir la
separació en origen dels residus en els actes públics i
festius d’àmbit municipal.
Realització de campanyes de comunicació constants
en el temps, adreçades a destinataris adequadament
segmentats, per al foment de la separació en origen
dels residus i la reducció dels mateixos.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7.480,00 €

7.480,00 €

7.480,00 €

7.480,00 €

7.480,00 €

7.480,00 €

7.480,00 €

7.480,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

--

4.000,00 €

LE 3. Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus
MTE301

MTE302

Estudi de viabilitat d'implementació de sistemes de
pagament per generació amb especial atenció a les
recollides de residus comercials.
Disseny i execució d’eines orientades a facilitar la
transparència relativa als costos i ingressos de la
recollida i tractament dels residus.

9.000,00 €

0,00 €

MTE304

Adaptació de les ordenances municipals al sistema de
recollida selectiva de residus porta a porta

0,00 €

COE301

Ampliació de les prestacions i continguts web del
consistori en matèria de comunicació de resultats de
recollida i tractament, costos, recomanacions,
notícies, etc.

3.000,00 €

Taula 27. Resum de despeses anuals previstes, per línia estratègica.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

LE1

35.000,00 €

53.665,56 €

51.665,56 €

48.665,56 €

48.665,56 €

48.665,56 €

48.665,56 €

48.665,56 €

48.665,56 €

432.324,48 €

80%

LE2

4.000,00 €

11.480,00 €

11.480,00 €

11.480,00 €

11.480,00 €

11.480,00 €

11.480,00 €

11.480,00 €

11.480,00 €

95.840,00 €

18%

LE3

0,00 €

3.000,00 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

2%

39.000,00 €

68.145,56 €

72.145,56 €

60.145,56 €

60.145,56 €

60.145,56 €

60.145,56 €

60.145,56 €

60.145,56 €

540.164,48 €

TOTAL
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TOTAL, €/any

%

100%
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