
11.00 h - Les recollides de residus: presents i futurs d'Europa a 
Girona
Jan Picó, tècnic en disseny sistèmic de la cooperativa de 
projectes ambientals La Copa 

Eva Agulló, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de 
Vilablareix

11.15 h - Nous models de recollida: el cas i els reptes de 
Vilablareix

En les darreres dècades, la pressió per augmentar el reciclatge 
ha crescut considerablement. Les polítiques de la Unió Europea 
estableixen uns estàndards i unes normatives que pretenen 
haver instaurat l'economia circular cap al 2050. Però amb 
responsabilitats creuades entre diferents administracions els 
models de recollida i l'efectivitat són molt variables. Com serà la 
recollida en el futur?

Alfredo Jornet, investigador del Grup de Recerca en Cultura, 
Educació i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona

10.30 h - Economia circular: mètodes i casos

Silvana Mallia, directora de màrqueting de Coffee Center

Un sac de cafè viatjarà milers de quilòmetres per portar el gra 
que conté al punt de consum. Però, què se'n farà d'aquest sac un 
cop hagi estat utilitzat? Passarà a ser un residu? Coffee Center 
compta amb ECOSOL per al seu programa d'economia circular: 
Explicaran la seva experiència en la transformació dels residus 
de l'empresa en productes i regals.

La crisi de sostenibilitat i la necessitat de transformació social 
presenten reptes nous i difícils per a les institucions educatives, 
tant les formals (escola) com les informals i no formals (lleure 
educatiu, família). En aquesta xerrada abordarem com s’ha 
treballat aquest repte des de perspectives d’educació dirigides a 
la transformació social i al bé comú, sobretot a Noruega, però 
també en altres països europeus.

Raquel Alonso, tècnica d'acompanyament a la inserció i 
prospecció d'empreses d'ECOSOL

Maite Tixis, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilablareix

9.45 h - Educació, sostenibilitat, i psicologia del canvi social

9.30 h - Benvinguda

Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Programa 

L'Ajuntament de Vilablareix, després d'implementar el sistema de 
recollida porta a porta, avança en la personalització del models 
de recollida amb el pagament per trams. Però com es fan els 
canvis en els models de recollida? I sobretot, quins reptes 
sorgeixen quant a la comunicació i l'educació de la ciutadania?

11.30 h - Pausa per esmorzar

Tallers

Girona.
diferents programes sobre medi ambient de la Diputació de
Educadors ambientals de les entitats que participen en els

La consciència creixent del fet que vivim en un món nit i que 
l'economia extractiva actual no és sostenible ens està portant a 
transitar cap a noves economies circulars. Però aquestes 
transicions plantegen reptes en molts sentits, entre els quals, 
la reeducació de les persones en noves pràctiques i relacions 
amb els materials. En aquesta jornada abordarem 
experiències pedagògiques per conscienciar, educar i fer 
partícips les persones en aquests nous sistemes organitzatius. 
També descobrirem quines necessitats i reptes educatius hi 
ha, i intentarem trobar-hi resposta a través del joc.

Destinataris:

Fins el 12 de març a través de l'enllaç: 
https://forms.ofce.com/e/TeX0sGbRCN

Inscripcions:

17180 Vilablareix
Centre Cultural Can Gruart. C/ de la Farigola, 50

Vilablareix, 14 de març de 2023

XIII Tallers de la Diputació 
de Girona per a 
educadors ambientals 
sobre residus i economia 
circular

Lloc

Preu
La jornada és gratuïta.

Us convidem a compartir aprenentatges, 
experiències i reexions fruit d’aquesta 
jornada.

12.00 h - Tallers 1a ronda (s'ha d'escollir un dels tres tallers)*

Tallers

12.45 h - Tallers 2a ronda (s'ha d'escollir un dels tres tallers)*

Dinamitzada per La Copa

B «Jugar amb el futur i la sostenibilitat»

Una peça molt important i sovint oblidada en la sostenibilitat i, 
per tant, en economia circular (i els comportaments personals) 
és la comprensió de les escales temporals i els futurs. En aquest 
taller utilitzarem el joc per explorar els efectes de les decisions i 
els comportaments des d'una perspectiva sistèmica i a llarg 
termini, ns «al col·lapse». Joc cedit per la Universitat Erasmus de 
Rotterdam.

Impartit per La Copa

A  «Identiquem els reptes i recursos en economia circular i 
residus»

C «Posem en pràctica l'upcycling. Manipulem i transformem 
materials»
Impartit per Judit Algueró, de Lovely Trash

Impartit per La Copa

La indústria tèxtil té una gran presència al nostre territori i, alhora, 
és una de les més contaminants. Malgrat que s'intenta que 
aquesta indústria sigui cada cop més sostenible, la solució passa 
en bona part per allargar la vida dels teixits tant com sigui 
possible, ns a reciclar-los perquè esdevinguin teixits nous. En 
aquest taller, aprotarem peces tèxtils i les transformarem en 
productes nous.

Quins recursos utilitzeu per educar sobre economia circular i 
reciclatge? En aquest taller identicarem els reptes que han 
sorgit al llarg del matí i pensarem estratègies per afrontar-los tot 
combinant les experiències dels participants i els principals 
materials sobre disseny d'economies circulars.

13.30 h - Cloenda
Organització

Amb la col·laboració de
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transicions plantegen reptes en molts sentits, entre els quals, 
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experiències i reexions fruit d’aquesta 
jornada.
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Dinamitzada per La Copa

B «Jugar amb el futur i la sostenibilitat»

Una peça molt important i sovint oblidada en la sostenibilitat i, 
per tant, en economia circular (i els comportaments personals) 
és la comprensió de les escales temporals i els futurs. En aquest 
taller utilitzarem el joc per explorar els efectes de les decisions i 
els comportaments des d'una perspectiva sistèmica i a llarg 
termini, ns «al col·lapse». Joc cedit per la Universitat Erasmus de 
Rotterdam.
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A  «Identiquem els reptes i recursos en economia circular i 
residus»

C «Posem en pràctica l'upcycling. Manipulem i transformem 
materials»
Impartit per Judit Algueró, de Lovely Trash

Impartit per La Copa

La indústria tèxtil té una gran presència al nostre territori i, alhora, 
és una de les més contaminants. Malgrat que s'intenta que 
aquesta indústria sigui cada cop més sostenible, la solució passa 
en bona part per allargar la vida dels teixits tant com sigui 
possible, ns a reciclar-los perquè esdevinguin teixits nous. En 
aquest taller, aprotarem peces tèxtils i les transformarem en 
productes nous.

Quins recursos utilitzeu per educar sobre economia circular i 
reciclatge? En aquest taller identicarem els reptes que han 
sorgit al llarg del matí i pensarem estratègies per afrontar-los tot 
combinant les experiències dels participants i els principals 
materials sobre disseny d'economies circulars.

13.30 h - Cloenda
Organització

Amb la col·laboració de

Jan Ferrer i Picó 
tècnic en disseny sistèmic  

La Copa

Les recollides de 
residus: presents  
i futurs.  
D’Europa a Girona
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Neutralitat climàtica el 2050;  
la comissió entén que caldrà que l’economia 

circular sigui “la norma”. 

No hi ha compromís explicit amb una economia 
100% circular.



Pla d’acció per l’economia 
circular

• Reciclatge del tèxtil 
• Actualització de les normatives sobre plàstics i envasos 
• Incrementar la durabilitat i reparabilitat del productes 

electrònics



SCRAP 
Sistemes Col·lectius de 

Responsabilitat Ampliada 
del Productor

Ajuntament 

Serveis de recollida

Empreses de tractament i 
gestió de residus

Consumidor

Difícil de canviar

Més facilitat de canvi





• Contenidors 
• Contenidors tancats 
• Porta a porta 
• Sistemes de retorn

• Tarifa plana 
• Taxa per ús 
• Taxa per generació 
• Compensacions per retorn



Normativa que requereix 
incrementar el reciclatge

Interès dels SCRAP de 
gestionar el mínim residu 

possible*

Disminuir el cost / la 
complexitat de la 

recollida 
(ajuntaments)

L’aposta per l’economia 
circular a totes les 

escales

Monitoratge dels residus 
i els comportaments

Alta regularització  
i el reciclatge fet fàcil 
(escenari transitori)

L’era del reciclatge informal

Que algú altre s’empassi  
el problema

Models de 
“lloguer del 
material”

Canvis en la 
cultura de la 
propietat

Ineficiència en 
el reciclatge

sistemes de retorn, 

porta a porta 

i punts de recollida

Model de 
contenidors

amb o sense 
fraccions

Sistemes de 
recuperació 
alternatius

Baix control 

reciclatge 
segons 
dinàmiques 
econòmiques

punts de recollida, 
contenidors oberts

sistemes de retorn no-oficials

re-extracció de materials

Escenaris de contaminació 
i exportació

Alta generació 
de residus

Canvis 
tecnològics per 
la recuperació

sistemes de contenidors, 
potser tancats
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tant les formals (escola) com les informals i no formals (lleure 
educatiu, família). En aquesta xerrada abordarem com s’ha 
treballat aquest repte des de perspectives d’educació dirigides a 
la transformació social i al bé comú, sobretot a Noruega, però 
també en altres països europeus.
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La consciència creixent del fet que vivim en un món nit i que 
l'economia extractiva actual no és sostenible ens està portant a 
transitar cap a noves economies circulars. Però aquestes 
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la reeducació de les persones en noves pràctiques i relacions 
amb els materials. En aquesta jornada abordarem 
experiències pedagògiques per conscienciar, educar i fer 
partícips les persones en aquests nous sistemes organitzatius. 
També descobrirem quines necessitats i reptes educatius hi 
ha, i intentarem trobar-hi resposta a través del joc.
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Dinamitzada per La Copa

B «Jugar amb el futur i la sostenibilitat»

Una peça molt important i sovint oblidada en la sostenibilitat i, 
per tant, en economia circular (i els comportaments personals) 
és la comprensió de les escales temporals i els futurs. En aquest 
taller utilitzarem el joc per explorar els efectes de les decisions i 
els comportaments des d'una perspectiva sistèmica i a llarg 
termini, ns «al col·lapse». Joc cedit per la Universitat Erasmus de 
Rotterdam.

Impartit per La Copa

A  «Identiquem els reptes i recursos en economia circular i 
residus»

C «Posem en pràctica l'upcycling. Manipulem i transformem 
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La indústria tèxtil té una gran presència al nostre territori i, alhora, 
és una de les més contaminants. Malgrat que s'intenta que 
aquesta indústria sigui cada cop més sostenible, la solució passa 
en bona part per allargar la vida dels teixits tant com sigui 
possible, ns a reciclar-los perquè esdevinguin teixits nous. En 
aquest taller, aprotarem peces tèxtils i les transformarem en 
productes nous.

Quins recursos utilitzeu per educar sobre economia circular i 
reciclatge? En aquest taller identicarem els reptes que han 
sorgit al llarg del matí i pensarem estratègies per afrontar-los tot 
combinant les experiències dels participants i els principals 
materials sobre disseny d'economies circulars.

13.30 h - Cloenda
Organització

Amb la col·laboració de

Eva Agulló  
tècnica de Medi Ambient  

Ajuntament de Vilablareix 

Nous models de 
recollida: el cas i els 
reptes de Vilablareix
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1. Característiques generals de Vilablareix

3.565 habitants 1.164 habitatges 



2. Evolució de la recollida selectiva

38,71 % recollida selectiva bruta

Dades del PaP (exclòs deixalleria)

90,79 % recollida selectiva bruta



3. El model PaP de Vilablareix  (1/5)

3.1 SISTEMA D’APORTACIÓ: 

➢ 3 cubells amb tag: 
  
 20 l FORM 

 30 l Ambivalent (paper/vidre/resta) 

 40 l Envasos  

➢ Àrea d’aportació tancada amb clau mecànica pels habitatges aïllats 

PORTA A 
PORTA 

•  5 fraccions 
•  Recollida 

nocturna 
•  Sense àrea        

emergènciaControl 
PxP

Control 
PxP



3. El model PaP de Vilablareix (2/5)

3.1 SISTEMA D’APORTACIÓ: 

➢ Plurifamiliars:  
 Al terra a l’entrada de l’edifici 
 Penjadors en murs comunitaris 
 Armari comunitari accés via pública 



3. El model PaP de Vilablareix (3/5)  

3.2. HORARIS I FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA:



3. El model PaP de Vilablareix (4/5)  

3.3. SISTEMA DE CONTROL: 

➢Control del servei de recollida:  
- nº buidatges per cubell i/o 
usuari 
- Ruta i dies de recollida 

➢Control de les incidències 

➢Informes de participació 

➢Fiscalitat (control dels 
buidatges per usuari) 



3. El model PaP de Vilablareix (5/5)  

3.4 ALTRES SERVEIS: 

• Recollida PaP tèxtil sanitari: DIARI 

• Recollida PaP tèxtil i complements: MENSUAL 

• Recollida PaP oli domèstic: MENSUAL 

• Recollida PaP de voluminosos: MENSUAL 

• Restes de poda: contenidors a la via pública el cap de setmana 

• Deixalleria municipal: dl.-dv. de 8 a 20 h i ds. de 10 a 14 h



4. Campanya de comunicació del PaP (1/2)  

4.1 PRE-IMPLANTACIÓ:  

➢ Reunions prèvies polítics i tècnics (setembre – desembre 2012) 
➢ Creació de la Comissió del Porta a Porta (encara vigent) 
➢ Estudi de viabilitat (gener – abril 2013) 
➢ Procés participatiu (abril – juny 2013): 

▪ Xerrada informativa a la població 
▪ Xerrada informativa als restaurants 
▪ Visites als comerços i restaurants 
▪ Punts informatius 
▪ Publicacions periòdiques (revista municipal, web, ràdio) 

➢ Lliurament de material (setembre 2013):  
▪ Cubells +  bosses compostables 
▪ Calendari 
▪ Magnètics 



4. Campanya de comunicació del PaP (2/2)  

4.2 POST-IMPLANTACIÓ:  

➢ Oficina del Porta a Porta (octubre 2013 fins actualitat) 
➢ Deixalleria 
➢ Publicacions periòdiques (revista municipal, web, ràdio) 
➢ Enquesta de satisfacció a la població (juny 2015).  

➢ Millores del servei: 
➢ Augment freqüència recollida paper (2016) 
➢ Reducció freqüència recollida resta (2016) 
➢ Recollida mensual PaP roba (2016)  
➢ Implantació del Pagament per Participació (2018) 
➢ Recollida mensual PaP d’oli vegetal domèstic (2019)



5. Fiscalitat (1/7) – Per què una NOVA TAXA?  

• Per a millorar encara més els índexs de recollida selectiva. 
• Perquè tots compartim la responsabilitat de gestionar correctament els residus 
que generem. 
• Perquè és just que qui més recicla, menys pagui.

en funció del grau de 
participació en la 

recollida i del 
reciclatge



TAXA = TRAM ENVASOS + TRAM ORGÀNICA

Consideracions:  
-Taxa fixa de 120 € pels habitatges buits. 
-Taxa fixa de 120€ pels habitatges aïllats de l’àrea tancada. 
-Tram 1 d’orgànica pels compostaires.

5. Fiscalitat (2/7) – Estructura de la taxa 



Cada trimestre els veïns fan un pagament fix de 20 € amb el rebut de l’aigua 
L’últim trimestre es regularitza l’import anual en funció del tram

5. Fiscalitat (3/7) – Com es realitza el pagament?  



TAXA COMERCIAL5. Fiscalitat (4/7)



6. App (1/3) 



6. App (2/3)



7. Implantació del PxP– COMUNICACIÓ  

➢1r. Sol·licitud subvenció ARC prevenció 2016 
➢2n. Estudi econòmic per a la implantació del PXG a Vilablareix (ge-set2017) i redacció nova 
ordenança fiscal 
➢ 3r. Campanya de comunicació 2017 (oct.-des.):  

• Xerrada informativa de la nova taxa 16/10/2017 
• Informació a la web 
• Programa de televisió Catalunya en Directe de 8tv (oct.) 
• Cartes informatives personalitzades de simulació de la nova taxa (oct.) 
• Oficina d’atenció a dubtes/consultes (23/10-3/11) 
• Articles a la revista municipal (oct. i des.) 
• Cartes informatives recordatoris de la nova taxa i de la nova APP (des.) 

➢ 4t. Aprovació nova ordenança fiscal 2018 (nov. 2017) 
➢5è. Nova APP de consulta de factures i informació del servei PaP 
➢6è. Inici del pagament per participació 1 gener 2018 
➢7è. Campanya de coomunicació 2018: 

• Cartes trimestrals amb el detall de la factura 
• Article a la revista municipal (desembre) 



8. Conclusions (PxP)

• Augment de la participació en el sistema de recollida PaP 
• Reducció dràstica del turisme de residus 
• Increment en l’índex de recollida selectiva  
• Reducció de la fracció resta 
• Millora de la qualitat dels residus recollits selectivament 
• Balanç econòmic equilibrat i millorat 
• Més control sobre el servei 

• Elevada inversió 
• Casos especials: un sol empadronat, habitatges dormitoris, etc. 
• Seguiment diari (errors lectura, errors xips, etc.) 
• Personal extra 



9. Resultats del PxP (1/3)  COMPARATIVA TONES RECOLLIDES

Fracció tones  % % % %

 2017 2018 2019 2020 2021 Dif. 2017-2018 Dif. 2018-2019 Dif. 2019-2020 Dif. 2020-2021

ORGÀNICA 276,76 309,42 319,56 343,56 359,46 11,80 3,28 7,51 4,63

ENVASOS 101,63 117,48 125,04 128,12 123,00 15,60 6,44 2,46 -4,00

PAPER I CARTRÓ 76,75 80,96 84,22 83,74 89,12 5,49 4,03 -0,57 6,42

VIDRE 59,22 72,88 76,96 81,38 81,15 23,07 5,60 5,74 -0,28

PODA 57,89 68,04 56,48 66,42 71,14 17,53 -16,99 17,60 7,11

REBUIG 82,20 78,48 67,18 70,56 74,80 -4,53 -14,40 5,03 6,01

Total 654,45 727,26 729,44 773,78 798,67 11,13 0,30 6,08 3,22

2017: 926 habitatges 
2018: 970 habitatges 
2019: 1032 habitatges 
2020: 1102 habitatges 
2021: 1168 habitatges



9. Resultats del PxP (2/3)  COMPARATIVA PARTICIPACIÓ

2018   

TAXA ANUAL USUARIS % PARTICIPACIÓ
80 722 78,74

100 87 9,49

120 35 3,82

130 5 0,55

150 8 0,87

180 9 0,98

200 5 0,55

230 3 0,33

270 43 4,69

TOTAL USUARIS 917  

2019   

TAXA ANUAL USUARIS % PARTICIPACIÓ
80 762 80,21

100 68 7,16

120 43 4,53

130 11 1,16

150 13 1,37

170 2 0,21

180 11 1,16

200 7 0,74

220 1 0,11

230 2 0,21

270 30 3,16

TOTAL USUSARIS 950  

2020   

TAXA ANUAL (€) USUARIS % PARTICIPACIÓ
80 841 81,18

100 67 6,47

120 64 6,18

130 5 0,48

150 8 0,77

170 4 0,39

180 13 1,25

190 1 0,10

200 1 0,10

220 2 0,19

230 1 0,10

270 29 2,80

TOTAL USUARIS 1036  

2021   

TAXA ANUAL (€) USUARIS % PARTICIPACIÓ
80 867 81,48

100 107 10,06

120 0 0,00

130 9 0,85

150 13 1,22

170 4 0,38

180 10 0,94

190 0 0,00

200 3 0,28

220 2 0,19

230 2 0,19

270 47 4,42

TOTAL USUARIS 1064 100,00



9. Resultats del PxP (3/3)  COMPARATIVA PARTICIPACIÓ

Si analitzem les dades en funció de la participació: 

PARTICIPACIÓ
2018 2019 2020 2021

Molt alta (80-120€) 92,04 91,89 93,82 91,54
Alta (130-150€) 1,42 2,53 1,25 2,07
Baixa (170-230€) 1,85 2,42 2,12 1,97
Molt baixa (270 €) 4,69 3,16 2,80 4,42

%



10. Altres indicadors 

Qualitat de l’orgànica

Qualitat dels envasos 

PaP PxP

PxP



10. Altres indicadors 

PaP PxP

L’any 2021, la generació de residus a Catalunya va ser de 518,72 kg/hab/any (1,42 kg/hab/dia). A 
Vilablareix, la mitjana va ser de 301,01 kg/hab/any (0,82 kg/hab/dia) 

(Dades corresponents als residus recollits PaP + deixalleria)

GENERACIÓ DE RESIDUS



Gràcies!


