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Criteris i fonaments de models de gestió
preventiva dels residus municipals. 
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Criteris i fonaments de models de gestió
preventiva 

Preventiu: s'han d'aplicar eines per a la prevenció.

Integral: no es pot deixar cap fracció sense
tractar.

Participatiu:

Còmode:

Simple:

-> Recuperador

Eficient

Prioritat a la FORM
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La gestió de residus municipals 

Gestió de residus:

Conjunt d'activitats que comprèn la recollida, el 
transport, l'emmagatzematge, la valorització, el
tractament i la disposició dels residus.
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Models i sistemes

Model de segregació: en quines fraccions se
separen els residus i quina destinació tenen.

Sistema de recollida: com es recullen les
diferents fraccions de residus



Models de segregació

Amb contenidor de rebuig Sense contenidor de rebuig

Cinc fraccions:
- rebuig

- envasos
- orgànica

- paper
- vidre

Multimaterial:
- rebuig

- paper/envasos
- orgànica

- vidre

Humit/sec:
- orgànica

- paper
- vidre

- inorgànica

Sistema estàndard
5 fraccions

Mancomunitat
la Plana
(Osona)

Residu Mínim

http://www.begues.cat/residus.asp



Sense rebuig Amb rebuig

El 100% dels envasos a triatge <15% d'envasos a triatge
Prioritat orgànica No hi ha prioritat
Menys ocupació de la via pública Més ocupació de la via pública
Missatge de separació simple Missatge de separació complicat.
Es poden recuperar altres materials

Més barat.

índex de recuperació alts índexs de recuperació baixos

Cap fracció va directament a 
abocador o incineradora

La major part van a tractament 
finalista

No es recuperen materials no 
separats selectivament
Més car, es gestionen residus 
privats (envasos) amb diner 
públic.



Model Residu Mínim

Fracció
Orgànica

Fracció
Inorgànica

Altres 
Fraccions

Recollida porta a porta
Nucli urbà
(10 o 25l))

Pedanies(120 l)
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El contenidor groc

Cada envàs paga pel cost del seu tractament:
Llauna de 33 cl.: 0,14 cèntims 

Brik de llet: 0,57 cèntims  

Pot de iogurt 0,09 cèntims 

El global el recapta Ecoembes

Distribueix als municipis segons envasos recollits
per:

Recollida

Tractament

Campanyes de recollida selectiva (sense discriminar
materials ni parlar de reducció)



02.02.08| Pàgina 10

El contenidor groc: negoci rodó

Logo
ecoembes

Cost de gestió Ecoembes: 1 €

1 €

Ens locals

Abocament

Incineració

Cost de gestió Ecoembes: 0 €
Cost de gestió Ajuntaments: 2 €
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I els resultats?

Ecoembes diu:

L'entitat metropolitana diu: el 2005 es van
recuperar 19.307 tones ( 3.113.460 habitants) –
és el 7,34% dels envasos

Qui ens enganya?



Sistema de recollida

Amb contenidor Sense contenidor

Càrrega
posterior

Càrrega
lateral Porta a porta

Bicompartimentats

PneumàticaSoterrats

No bicompartimentats

Vidre i paper amb iglú i càrrega superior (camió pluma)
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Criteris per determinar un sistema

Els gestors de residus, en la selecció de sistemes
de recollida, donen major pes a factors no
ambientals:

Econòmics: baixa inversió inicial, baix cost d'explotació...

Socials: proximitat entre l'usuari i els punts de recollida,
disponibilitat horària, participació ciutadana, etc.

Tècnics: incorporació de tecnologies, adaptació a l'espai
public, netedat...

NO HI HA UN ÚNIC MILLOR SISTEMA DE 
RECOLLIDA!!
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Els elements

Cubell i bossa compostable de 10 litres per a
cada domicili.

Contenidors de vorera d’orgànic (360 l.) i
d’inorgànic (1.100 l)

Contenidors per altres recollides: iglús

Recollida específica per a grans generadors de
vidre i cartó.

Campanya d’informació i d’educació ambiental.



02.02.08| Pàgina 16

Diagnosi de la situació

Alguns conceptes

per punt de recollida entenem l'agrupació de contenidors
o punts d'aturada del camió en l'itinerari de recollida. 

Del nombre de contenidors ens interessa el total i el que
hi ha a cada punt de recollida. 

A partir d'aquesta informació es poden establir les ràtios 
següents: hab/cont, l/hab i hab/punts de recollida que 
ens donen una primera idea de com està dimensionat el
servei i el temps que s'hi dedica 
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La recollida ha de ser còmoda

Òptim: incorporar en cada punt de recollida totes les fraccions 
que se separen selectivament (bàsicament paper i vidre).

Irrenunciable el contenidor de brossa orgànica, no amb 
sistemes bicompartimentats, ni al mateix contenidor amb 
bossa teronja, etc. 

la principal dificultat dels ciutadans alhora de participar en la
recollida selectiva és la llunyania dels contenidors. 

Elements en els contenidors que facilitin la recuperació de la
brossa orgànica:

fàcil obertura del contenidor, pedals,…

Neteja dels contenidors

És un objectiu bàsic fer fàcil pel ciutadà la recollida de les
fraccions recuperables i més difícil la del rebuig. 
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Contenerització del Papiol

paper vidre FIRM FORM
unitats 23 24 95 61
litres 3000 2500 1100 240
habitants 3686 3686 3686 3686
hab/cont 160,3 153,6 38,8 60,4
litres/hab 18,7 16,3 28,4 4,0

Litres totals 69.000 60.000 104.500 14.640
litres/setmana 414.000 360.000 627.000 87.840
litres/setmana/habitant 112,32 97,67 170,1 23,83
litres/dia/habitant 16,05 13,95 24,3 3,4
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Freqüència de recollida 

És un factor molt determinant del cost. 

Zones urbanes poc denses i amb molt espai viari,
poden suportar més volum disponible de contenidor per 
a les fraccions inertes. Això permet recollir amb menys 
freqüència. 

En zones urbanes molt denses, amb poc espai viari i
amb molta activitat comercial, caldrà recollir diàriament
(o gairebé) totes les fraccions. 
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Freqüència de recollida de la orgànica
La major densitat de la brossa orgànica permet espaiar la seva 
recollida. A molts municipis es recull de 3 a 5 dies per setmana 

Els mesos d'estiu, es pot ampliar la recollida a 5 (o 6) dies a la
setmana per estalviar el risc de molèsties. 

Cal tenir molta cura amb el rentat dels contenidors
(fonamentalment pel frontal exterior que s'embruta amb l'operació
de buidat). 

La freqüència de rentat és suficient 1 cop a la setmana (de juny a
setembre) i 1 cop cada 15 dies (d'octubre a maig).

Els mesos de calor més extrema, es pot ampliar el rentat de
contenidors a 2 cops a la setmana. 

Per mantenir aquestes freqüències de recollida es recomana que 
estiguin disponibles al carrer entorn als 3,5-4 litres/habitant/dia. 
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Freqüència de recollida de la inorgànica

La fracció inorgànica es pot recollir de 4 a 6 dies a la setmana. Això
és possible fent un redimensionament dels contenidors i/o
organitzant de manera diferenciada la recollida de les activitats 
comercials. 

A efectes de dimensionament és el mateix recollir 4 què 5 dies, és a 
dir, cal dimensionar els contenidors amb una capacitat 
d'emmagatzematge de 2 dies. Diumenge és festa.

Si es detreu la brossa orgànica dels contenidors es pot espaiar la
freqüència de rentat: 1 cop cada 15 dies els mesos de més calor i 1 
cop cada mes la resta de l'any. 

Per mantenir aquestes freqüències de recollida es recomana un
dimensionament d'uns 19 litres/habitant /dia. Es a dir entre 35- 40 
litres de contenidor per habitant. 
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Freqüència d'altres fraccions

Vidre

Paper

Envasos
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Principals condicionants
Condicionants urbanístics 

Possibilitats d'organització tècnica de la recollida
municipal dels residus, a partir del criteri de
l'apropament de la recollida selectiva als habitatges,
està condicionada pels trets socials i urbanístics que 
defineixen cada zona del municipi.

Tots els municipis presenten unes característiques 
que li són pròpies i d'altres que són comunes a la
majoria. Aquests trets característics es van definit
com a potencialitats o com a dificultats en funció
dels objectius que es van definint. 
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Condicionants urbanístics: nuclis antics

carrers estrets

densitat d'usos 

presència important d'activitat comercial

A nivell de recollida cal destacar: 
circuit de recollida comercial

problemes d'ubicació de contenidors a la via pública:
recollida sense contenidors o soterrament 



02.02.08| Pàgina 25

Condicionants urbanístics:barris 
residencials i urbanitzacions

urbanisme horitzontal:

alta ocupació de territori 

baixa densitat de població

Molt ajardinament

els desplaçaments es realitzen amb cotxe. 

A nivell de recollida

no cal circuits comercials

dimensionament correcte dels contenidors 

interioritzar la recollida de la brossa orgànica pels habitatges.
L'increment de cost que suposa es pot adequar combinant la freqüència
de recollida i adaptant la taxa municipal a aquesta nova situació. 

circuits de recollida per esporga.

fomentar l'autocompostatge 

reducció de la freqüència de recollida sense gaire problemes.
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Condicionants urbanístics: nova
urbanització

Els avantatges que presenten aquestes zones és 
que es pot:

incorporar una previsió d'espai a les cuines dels 
habitatges (ordenança)

i al carrer per facilitar la recuperació de la brossa orgànica
i incorporar el sistema tecnològic que es consideri més 
adequat. 
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Urbanisme i repartiment de costos

Des d'un punt de vista analític, el cost del servei 
distribuït per habitatge (o usuari), és més alt en 
zones poc denses i més barat en zones denses. 

La paradoxa és que usualment el cost global es 
distribueix per uniformement per tot el municipi
(independentment que es financí el servei 
mitjançant l'IBI i els altres ingressos ordinaris del
municipi). 

Es recapta menys on hi ha un servei relatiu 
millor i es recapta més on hi ha un servei, de
vegades, insuficient.
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Grans generadors

reduir l'excessiva presència de residus al carrer: 

− la principal causa que ha provocat la necessitat de
disposar de força contenidors al carrer ha estat l'ús que
fan els comerços del sistema convencional de recollida de
residus, públic i adreçat bàsicament al ciutadà. 

− La reducció de la freqüència de recollida està fortament 
condicionada per l'existència d'aquests circuïts específics
de recollida. 
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Grans generadors

Les recollides que cal organitzar de manera 
prioritària són:

− Recollida de la brossa orgànica: distribució d'un
contenidor de 10, 25, o 60, 90l amb pedal per a l'inferior
de l'establiment i recollida diària pels establiments

− Recollida del cartró: fixant uns punts de recollida o bé
recollint per cada establiment.

− Recollida del vidre: recollida pels establiments o
dimensionar un contenidor iglú proper a cada 
establiment. Distribució d'un contenidor de 120 l per a
l'interior de l'establiment.

− . 
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Sistemes de recollida 

és important avaluar els equips que s'utilitzen en la
recollida:  personal, organització dels itineraris de
recollida, existència de circuits específics per a grans 
generadors, tipus de camió...

Adaptació a les diferents zones urbanístiques:
existència de zones sense contenidors, igual freqüència
de recollida... 
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Contenidors

contenidors de major volum: reducció de la
freqüència però no allunyar el contenidor del
ciutadà. 

major volum dels contenidors -> aparició de
residus comercials 

Per evitar-ho cal organitzar de manera eficaç els circuïts
de recollida específics pels grans generadors.

reducció del cost del servei perquè es redueixen 
considerablement les despeses de personal.

Sovint cal un servei complementari per recollir els 
residus dipositats fora dels contenidors. 
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Contenidors soterrats

Reducció de la ocupació de la via pública.

major integració estètica amb l'entorn.

elevat cost d'inversió i un major cost del servei. 

Cal assegurar l'estanquitat dels contenidors per
evitar fuites dels lixiviats.

Obertura petita de les bústies -> problemes 
d'utilització quan es volen deixar objectes de
gran volum. Risc portes obertes.

Dificultats d'aplicar en zones ja urbanitzades.
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Recollida pneumàtica

Allibera l'espai públic.
Eliminació d'olors.
Millora de seguretat pels treballadors de la
recollida.
Elimina els camions de recollida:

reducció del soroll de la recollida.
Reducció de les emissions contaminants.

Evita l'abocament de mobles i grans 
electrodomèstics als contenidors
Servei de recollida 24 hores al dia i 365 dies
l'any.
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Recollida pneumàtica: alguns dubtes

Efecte psicològic d'enterrar les escombraries

Cal un sistema de recollida d'escombraries 
alternatiu davant avaries o fallades del sistema:

Soroll de la succió

Qualitat de la recollida selectiva

Costos energètics per al funcionament del
sistema.

Embussos
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Contenidors individuals

Hi ha un augment del nombre de punts de
recollida. Aquest augment es pot compensar amb 
una reducció de la freqüència de recollida 

interioritzar tant els brossa orgànica com
inorgànica.

responsabilitza directament al ciutadà i permet 
establir una taxa municipal de residus ajustada a
aquests conceptes.

Augmenta la comoditat del ciutadà.

Allibera espai a la via pública, reduint el conflicte 
d'usos.
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Contenidors individuals

En cas d'habitatges comunitaris, demana una 
coordinació important entre els veïns alhora 
d'utilitzar el servei, o bé dedicar-hi un espai propi
en el cas d'habitatges unifamiliars. 

La percepció dels problemes que poden sorgir és 
immediata per part dels veïns/es. 

La seva implantació està fortament condicionada 
pels factors urbanístics, especialment pel que fa a 
la disponibilitat d'espai en els habitatges.

Obté uns resultats més bons de recuperació I
qualitat de la FORM
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Porta a porta

Horari estricte de recollida 

Endureix les condicions de treball en la recollida 

És més car perquè la recollida és més lenta. Pot
compensar-se amb el retorn del cànon, ecoembes i
reducció d'abocament i incineració.

Les "indisciplines" dels ciutadans tenen una gran 
repercussió sobre l'estat dels carrers. Augmenta
les necessitats de neteja a la via pública i els 
problemes estètics. Cal correció al principi.

Cal consens polític!
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Porta a porta

Cal desenvolupar mecanismes de control àgils i
eficaços per evitar la presència de residus al
carrer.

es dificulta la no participació dels ciutadans.

Permet establir taxes municipals en funció de 
la producció de residus i de la qualitat de la
separació dels materials.

Allibera la via pública de contenidors
permanents.



Avantatges dels sistemes
Pneumàtica Contenidors  Sote rrats  Tradicional de  Contenidors  Conte nidors  particulars Porta a Porta 

Poca inve rs ió inicial Poca inve rs ió inicial Poca inve rs ió inicial

Aplicable  a tote s  le s  fraccionsAplicable  a totes  le s  fraccions

Menor ocupació de la v ia pública Menor ocupació de la v ia pública

Millora higiènica de la v ia pública. Millora higiènica de la via pública. Millora higiènica de la v ia pública. Millora higiènica de la v ia pública.
Servei tots els dies de l’any. Servei tots els dies de l’any. Servei tots els dies de l’any.

Reducció dels sorolls

Alt pe rcentatge  de  reciclatge  
de s  de l pr ime r dia

Bona estanqueïtat (redueix males 
olors els mesos de calor).

Bona estanqueïtat (redueix males 
olors els mesos de calor)· 

No hi ha problemes d'olors a la v ia 
pública

Flexibilitat: possibilitat de canviar la 
ubicació dels punt de recollida i 
col·locació de nous contenidors 
segons necessitats.

Flexibilitat: possibilitat de canviar la 
ubicació dels punt de recollida i 
col·locació de nous contenidors 
segons necessitats.

Flexibilitat: possibilitat de canviar la
ubicació dels punt de recollida i 
col·locació de nous contenidors 
segons necessitats.

Responsabilitza el productor i 
permet identif icar-lo

Responsabilitza el productor i 
permet identif icar-lo

Possibilitat d'establiment de taxes 
indiv idualitzades
No hi ha ocupació permanent de la 
v ia pública 

No hi ha ocupació permanent de la
via pública 

Facilita l’ús a persones amb 
minusvalideses f ís iques.

Facilita l’ús a persones amb 
minusvalideses f ís iques.

Mecanització del servei: millors 
condic ions de treball

Mecanització del servei: millors 
condicions de treball

Mecanització del servei: millors 
condic ions de treball

Mecanització del servei: millors 
condic ions de treball

Mecanització del servei: reducció 
de costos per personal

Mecanització del servei: reducció 
de costos per personal



Inconvenients dels sistemes

Pne umàtica Conte nidors  Sote rrats  Tradicional de  Conte nidors  Conte nidors  particulars Porta a Porta 
Molt alta inve rs ió inicial alta inve rs ió inicial
Baix pe rce ntatge  de  re ciclatgeBaix pe rce ntatge  de  re ciclatgeBaix pe rce ntatge  de  re ciclatge

Dificultat amb la fracció vidre Dificultat amb la fracció vidre

Recollida anònima Recollida anònima Recollida anònima

A lta ocupació de la v ia pública
Millora higiènica de la v ia pública. Millora higiènica de la v ia pública. Millora higiènica de la v ia pública. Millora higiènica de la v ia pública.
Servei tots els dies de l’any. Servei tots els dies de l’any. Servei tots els dies de l’any.

Sorolls en la recollida Sorolls  en la recollida Sorolls en la recollida Sorolls  en la recollida

Bona estanqueïtat (redueix males 
olors els mesos de calor).

Bona estanqueïtat (redueix males 
olors els mesos de calor)· 

No hi ha problemes d'olors a la v ia 
pública

Nombre i ubicació dels punts de 
recollida f ixes

Es triga a implantar nous punts de 
recollida

Impossibilitat d'establir taxes 
indiv idualitzades

Impossibilitat d'establir taxes 
indiv idualitzades

Impossibilitat d'establir taxes 
indiv idualitzades

Facilita l’ús a persones amb 
minusvalideses f ís iques.

Facilita l’ús a persones amb 
minusvalideses f ís iques.

Recollida manual: condicions 
dures
Recollida manual: costos de 
personal
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Anàlisi de sistemes amb ACV

Unitat funcional: Satisfer la recollida selectiva
de 1500 tones/mes de residus municipals
generats en una localitat urbana amb una 
densitat de 5.000 hab./km2, considerant una 
taxa de recuperació teòrica del cent per cent 
per a fraccions: orgànica, paper, envasos i
vidre.
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Anàlisi de sistemes amb ACV

 (a) Comparación relativa de categorias de impactos 
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Font: “ACV Comparativo de Sistemas de Recogida Selectiva de Residuos Municipales en Barrios
Urbanos Compactos”. Alfredo Iriarte
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Punts de risc 

L'anàlisi dels punts de recollida amb presència de residus
no domiciliaris permet incidir i dissenyar els circuits
específics.

Detectar aquells punts que sovint estan sobreeixits ->
esbrinar quin factor que ho causa. 
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Estacionalitat de la producció de residus 

Especialment interessant en zones d'important 
afluència turística o de segona residència.

Condiciona el sistema de recollida i el
dimensionament dels contenidors, dels serveis i 
del transport als centres de recuperació.

Altres 

Pensar per a cada municipi si hi ha algun factor
específic important en la realització del servei. 
Fires, festa major...
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Dimensionament bàsic 

Ràtio hab/contenidor: Distància màxima de 50 m 
fins els contenidors.

Ràtio baixa -> característiques urbanístiques.

influeix però no es tradueix automàticament en un 
major índex de recuperació de materials. 

Cal no estalviar esforços ni recursos en les activitats 
d'educació ambiental que són les que han de
garantir la comprensió del problema i la necessitat
de participar activament en la seva resolució.

Separació gris-color (rebuig-selectiva)
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Què determina la quantitat?

Comoditat
Contenerització: proximitat dels contenidors de
recollida selectiva

Espai a casa

Simplicitat de la separació

Contenidor de rebuig

Campanyes d'educació ambiental
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Contenerització envasos

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'ARC.
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Contenerització paper

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'ARC.
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Contenerització vidre

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'ARC.



02.02.08| Pàgina 51

Contenerització

habitants/contenidor Rebuig Orgànica Paper Vidre Envasos

Barcelona 96 114 17% 676 35% 675 31% 695
Molins de Rei 110 104 117 67

El Papiol 60 32% 160 45% 154 40% 39
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Què determina la qualitat?

Tipus de contenidor

Proximitat

Obertures dels contenidors
Important en totes les fraccions, inclosa orgànica

Bosses compostables

Campanyes d'educació ambiental
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Impropis als diferents municipis

240 l Bicompartimentats Soterrats Porta a porta
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L'exemple de Barcelona

Rebuig Orgànica Paper Vidre Envasos

volum residus
casa vs. carrer

Volum de residus
a casa

Volum de
contenidors 
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L'exemple de Barcelona
El missatge que rep el ciutadà és el que es concreta al
carrer amb un model de recollida.

El 60 % del volum dels contenidors del carrer és per a la
resta (rebuig).
Els contenidors de recollida selectiva estan massa lluny; a
més, sobretot els d’envasos, tenen les boques petites i es 
sobreixeixen. 
La recollida de la brossa orgànica barrejada amb el rebuig 
incompleix la Llei i dificulta la qualitat
Un 60% de la població no té accés a contenidors de matèria 
orgànica
Els de rebuig tenen les boques amples, estan davant de casa 
i es recullen cada dia. 
La recollida pneumàtica fa anònima la recollida selectiva,
amaga els residus i és poc transparent

Implícitament l’Ajuntament ens està dient: reciclar és més 
difícil que llençar. 
En resum és un model desincentivador de la participació
ciutadana.
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Objectius generals 2007-2012

Prioritzi de la prevenció, la recuperació i l'educació ambiental al
pressupost.

Aplicació de calendaris obligatoris i sancions als municipis que
no facin separació FORM i els objectius 

Igualar a l'alça el cost de cànon d’abocador i de la incineració.

Facilitar models de gestió de residus que demostrin ser
eficients i recuperadors (RM o altres).

Priorització d'instal·lacions de recuperació i criteri proximitat i
suficiència en el Pla d’infraestructures.

Calendari d’abandonament de la incineració

Moratòria a la construcció d’ecoparcs

Òrgans de participació i codecisió.



02.02.08| Pàgina 57

4.2. Objectius de prevenció (1)

1. Objectius de reducció de residus
– 10% reducció de residus municipals
– 20% reducció d'envasos I embolcalls
– 50% reutilització d'envasos

2. Obligació Plans municipals prevenció: calendari mesures 
3. Sistema obligatori DDR d’envasos
4. Regulació i limitació del lliurament gratuït de bosses i

safates de plàstic.
5. Principi responsabilitat del productor: aplicar instruments

econòmics i fiscals als envasos i bosses d’un sol ús 
6. Mesures dirigides als establiments i cadenes comercials:

obligació de comercialitzar envasos retornables (màquines 
retorn d’envasos, etc)...

7. Legislar la distribució indiscriminada de publicitat 
8. Aprovació any 2008 Llei Prevenció de Residus: envasos i

embolcalls
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