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DADES GENERACIÓ RESIDUS



4

DADES RECOLLIDA SELECTIVA
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EVOLUCIÓ RECOLLIDA SELECTIVA
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EVOLUCIÓ RECOLLIDA SELECTIVA 
PAPER I CARTRÓ 
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DADES COMARCALS RECOLLIDA 
SELECTIVA PAPER CARTRÓ
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EVOLUCIÓ RECOLLIDA SELECTIVA 
ENVASOS LLEUGERS
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DADES COMARCALS RECOLLIDA 
SELECTIVA ENVASOS LLEUGERS
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EVOLUCIÓ RECOLLIDA SELECTIVA 
VIDRE
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DADES COMARCALS RECOLLIDA 
SELECTIVA VIDRE 
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CONVENI ARC-ECOEMBES 2008-2013

• El passat mes de juliol de 2009, el conseller de Medi Ambient i Habitatge  i 
el director general d’Ecoembes, van firmar la renovació del conveni marc 
de col·laboració per impulsar la recollida selectiva d’envasos a Catalunya 
corresponent al període 2008-2013.

• La majoria d’Ens Locals ja han realitzat l’adhesió al conveni i poden  
continuar facturant a ECOEMBES, amb els nou imports de conveni, 
retroactivament des de juliol de 2009,  mitjançant l’aplicatiu informàtic “on-
line” que ja estava disponible.

• A títol recordatori, per realitzar l’adhesió cal presentar la següent 
documentació:

- Acord de l'Òrgan de Govern on s’especifiqui l’adhesió de l’Ens Local 
al conveni entre l’ARC i Ecoembes 2008-2013. 
- Emplenar la Fitxa d’Adhesió segons el model establert 
- Emplenar l’annex VIII del conveni (per triplicat) 
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ESTRUCTURA CONVENI

• El conveni manté la mateixa estructura que el conveni 
anterior corresponent al període 2003-2008.

– Cos Articulat: Amb 22 articles que fan referència als compromisos 
adquirits per cada part, les adhesions dels Ens Locals,sistemes de 
recollida selectiva d’envasos, recuperació i reciclatge dels 
envasos, control i seguiment, etc...

– Annex: 9 annexes que detallen i desenvolupen els aspectes més 
tècnics, econòmics i administratius del conveni. L’annex II fa 
referència a l’aportació econòmica per les diferents activitats 
incloses al conveni.
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ANNEXOS CONVENI

• LLISTAT D’ANNEXOS

• ANNEX I. Còpia de la Resolució d’Autorització del Sistema integrat de Gestió
• ANNEX II. Col·laboració econòmica d’ Ecoembes.
• ANNEX III. Facturació i documentació.
• ANEXO IV. Procediments de seguiment i control d’activitats.
• ANNEX IV.I Procediments de seguiment de la recollida selectiva.
• IV.I.1. Programa de caracterització d’envasos lleugers.
• IV.I.2. Procediment de rebuig de vehicles de recollida d’envasos lleugers a instal·lacions.
• IV.I.3. Procediment de seguiment de la qualitat del servei de recollida selectiva.
• IV.I.4. Procediment de verificació de la contenerització.

• ANNEX IV.II. Procediments de seguiment de la selecció.
• IV.II.1. Especificacions Tècniques dels Materials Recuperats (ETMR); 

IV.II.2. Procediment de disconformitat.
• IV.II.3. Procediments de seguiment operatiu a plantes de selecció d’EELL.

• ANNEX V. Designació del recuperador o reciclador dels materials recuperats.
• ANNEX VI Característiques i criteris per a la realització de campanyes de comunicació.
• ANNEX VII. Informació sobre el desenvolupament del Conveni marc.
• ANNEX VIII. Model de Conveni d’adhesió d’una Entitat local /Consorci.
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CONDICIONS ECONÒMIQUES

PARTICULARITATS DE CADA ENS LOCAL:

• 1.- Per tipologia de Municipis (Urbans, Semiurbans, Rural)
• 2.- Municipis turístics amb població estacional
• 3.- Tipologia de població amb la novetat d’incorporació de:

– Un Índex de Dispersió poblacional (IDP): metodologia especifica que 
determina un “grau de ruralitat” d’aquells municipis urbans o semiurbans.

– Factor d’horitzontalitat (FH): Aquest factor és un indicador de la densitat 
“urbana” dels municipis en base a la seva horitzontalitat urbana (alçada).

• 4.- Nous sistemes de Recollida: 
– Recollida pneumàtica
– Contenidors soterrats
– Recollida Porta a Porta
– Les recollides ja previstes al conveni anterior (Recollida Carrega lateral, 

carrega superior i carrega posterior)
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RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS 
LLEUGERS

És manté l’estructura convencional:

Sobrecost = A + B + C - D + E

A: Import fix. Lligat a la contenerització
(amortització contenidors,manteniment, reposició i neteja).

B: Import variable. Lligat als kg recollits
(amortització vehicle explotació vehicle costos personal)

C: Plus d’efectivitat
(segons el % d’impropis inferiors al 30% i condicionats a l’aportació i efectivitat)

D: Estalvi per l’eliminació dels Residus Municipals
E:costos de gestió administrativa
(percentatge dels imports A + B)
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AJUST PER IMPROPIS
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RECOLLDIA SELECTIVA 
PAPER/CARTRÓ

• Mateixa estructura que la recollida selectiva d’envasos lleugers

Sobrecost = A + B + C - D + E

• S’incorporen els diferents sistemes de recollida selectiva com en el 
cas de la recollida dels Envasos lleugers amb imports fix i variable per 
cada sistema de recollida (Iglú, Càrrega posterior, Càrrega lateral, 
Soterrats i PaP)

•• Separació diferenciada dels 3 tipus de recollida de selectiva deSeparació diferenciada dels 3 tipus de recollida de selectiva de
Paper/Cartró amb imports diferents:Paper/Cartró amb imports diferents:
–– Àrea d’aportació, Recollida comercial i Recollida en deixalleriÀrea d’aportació, Recollida comercial i Recollida en deixalleries.es.

•• Disminució dels límits d’aportació a la recollida de cartó comerDisminució dels límits d’aportació a la recollida de cartó comercial (de cial (de 
4,14,1--2,72,7--1,6 a 31,6 a 3--22--0 kg/0 kg/habhab i any).i any).
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PRINCIPALS DIFERÈNCIES EN RELACIÓ AL 
CONVENI ANTERIOR

• Consideració d’altres models de recollida d’altres models de recollida d’ELLd’ELL (pneumàtica, soterrat i (pneumàtica, soterrat i PaPPaP))

•• Es desglossen els models de recollida de PC en els diferents conEs desglossen els models de recollida de PC en els diferents contenidor (com en el tenidor (com en el 
model aplicat als Envasos lleugers).model aplicat als Envasos lleugers).

•• Separació diferenciada dels tipus de recollida de Paper i CartróSeparació diferenciada dels tipus de recollida de Paper i Cartró: domiciliari, : domiciliari, 
recollida comercial i recollida en deixalleria.recollida comercial i recollida en deixalleria.

•• Disminució dels límits d’aportació a la recollida de cartó comerDisminució dels límits d’aportació a la recollida de cartó comercial (de 4,1cial (de 4,1--2,72,7--1,6 1,6 
kg/kg/habhab i any a 3i any a 3--22--0 kg/0 kg/habhab i any).i any).

•• Nova categoria dels Envasos lleugers i P/C recollits en deixalleNova categoria dels Envasos lleugers i P/C recollits en deixalleria.ria.

•• S’han deixat fora del conveni qüestions pendents de ser acordadeS’han deixat fora del conveni qüestions pendents de ser acordades amb els titulars s amb els titulars 
de les instal·lacions (incineració i recuperació d’envasos fraccde les instal·lacions (incineració i recuperació d’envasos fracció resta)ió resta)

•• Modificació de procediments de seguiment i control. Modificació de procediments de seguiment i control. 
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COMPARACIÓ ECONÒMICA TOTAL 
ENTRE CONVENIS PER CATALUNYA

CONCEPTES 

Proposta 
inicial conveni 

2008-2013 
Milions € 

Conveni 
 2003-2008 

        Milions € 

Proposta 
 final conveni 

2008-2013 
 Milions € 

Recollida selectiva d’envasos lleugers 15,79 16,92 
Addenda a la recollida selectiva d’envasos lleugers 0 0,88 17,99 

Estacions de transferència i transport d’envasos lleugers 1,50 1,70 1,50 
Selecció d’envasos lleugers. 16,30 14,92 16,30 
    
Recollida selectiva de paper i cartró en àrea d’aportació 3,5 4,63 4,75 
Recollida selectiva de cartró comercial 1,59 2,26 1,59 
    
Recollida Selectiva d’envasos en Humit-Sec 0,24 0,24 
Selecció Humit-Sec 0,50 0,50 0,98 

Plantes tractament de la fracció resta  (0,49)  
Valorització energètica  (1,44)  
    
Comunicació 1,51 1,49 1,51 
Actuacions de promoció de l’ARC 0,43 0,49 0,43 
Gestió d’envasos de residus especials en deixalleries 0,70 1,08 1,08 
    

TOTAL 42,06 45,11 46,13 

 
DIFERÈNCIES % RESPECTE CONVENI ANTERIOR 2003-2008 
 

 
-7,3% 

Percentatges 
comparats amb 

el  conveni 
2003-2008 

 
+2,21% 

 


