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01 Justificació i objectius

L’Ajuntament de Rubí està desenvolupant diverses accions relacionades amb el Pla de prevenció i 
gestió de residus municipals.

Necessitat d’obtenció d’informació sobre generació de residus industrials per part de les empreses de 
la zona i sobre l’ús, valoració i percepció dels serveis que ofereix l’Ajuntament en aquest apartat.

Implantació d’una enquesta estructurada per a aconseguir la informació necessària a partir 
d’una mostra representativa d'empreses, realització del treball de camp i redacció de 

l’informe.

Objectius assolits: obtenció de la informació sobre la valoració i percepció de la recollida dels 
residus assimilables a municipals generats en les activitats industrials, així com del tipus de 

residus que es generen i sobre les línies d’actuació que més convencen en el futur 
desenvolupament del servei ofert per l’Ajuntament en aquest apartat.
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02 Coneixement, ús i percepció general del servei

30,0%

70,0%

1. Coneixen l’existència del servei de recollida 
dels residus assimilables a municipals (de les 

seves activitats industrials) que presta 
l’Ajuntament en els PAE?

Sí No

El grau de coneixement de l'existència del servei
de recollida de residus assimilables a municipals
de les activitats industrials és del 30%
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1. Coneixen l’existència del servei de recollida dels residus assimilables a municipals (de les seves 
activitats industrials) que presta l’Ajuntament en els PAEs? Segons la grandària de les empreses

La mostra es composa majoritàriament de 
micro i petites empreses.

1,3%
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Coneixement del servei i grandària

Sí No

El grau de coneixement del servei de gestió de residus industrials no        
depèn estadísticament de la grandària de les empreses. És cert que 

s’observa tendència cap a una major proporció de coneixement 
a mida que augmenta la grandària de les empreses però, la relació 

no es confirma perquè, en aquesta mostra, el percentatge de 
micro empreses que coneix el servei (30,3%) és més elevat que el 

de petites empreses (23,2%).
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2. Utilitzen aquest servei de recollida dels residus assimilables a municipals?

El grau d’utilització del servei de recollida de
residus assimilables a municipals és el 10,6%
entre les empreses enquestades.

10,6%

89,4%

Sí No
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Creuaments: coneixement i ús del servei i grandària i ús del servei
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Coneixement i ús del servei
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El grau d’utilització entre les empreses que coneixen el servei no és molt alt, ja que només un 35,4% de les
empreses que estan en aquest cas ho fan. D’altra banda, l’ús del servei depèn en un 24,8% de la grandària
de l’empresa. El gràfic que mostra aquesta relació permet veure una associació lineal en que la proporció
d’ús augmenta a mida que ho fa la grandària de l’empresa: en el cas de les micro empreses, la proporció és
del 5,3%, mentre que a les petites puja a un 10,7%, a les mitjanes a un 23,1% i, en el cas de les grans arriba
al 50%.
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2.1. Per què no l’utilitzen?

Els principals motius per no fer servir aquest servei son els que es mostren a la taula. Cal tenir present que 
aproximadament la meitat dels que compten amb una empresa externa, incloent TMA, també han dit que 

no coneixien el servei.

PRINCIPAL MOTIU PER A NO FER SERVIR EL SERVEI (39,38% de la mostra) %

Compten amb una empresa externa, o contractada, TMA, privada 51,6

Desconeixement del servei 17,2

No generen o gestionen residus 17,2

Gestionen amb gestors autoritzats 3,1

El preu és car 3,1

Ho porten ells on correspon 3,1

Els residus van a gestió 1,6

En els polígons no existeix aquest servei per part de l'ajuntament, ho han de contractar 1,6

L'empresa es dedica als residus 1,6

Total 100,0
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3. Si utilitzen aquest servei, quants cops per setmana treuen aquests residus perquè els passi a recollir 
l’Ajuntament?

La distribució de resposta sobre el nombre de vegades que treuen els residus per setmana és
imprecisa, ja que la majoria (35,3%) no ho sap. Entre els que donen una resposta, el més habitual és
fer aquesta operació un cop per setmana.
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4. Què creuen que és el millor que fa l’Ajuntament en la recollida dels residus assimilables a municipals 
en els PAEs?

Comentaris sobre quins són els millors aspectes del servei: 

QUÈ CREUEN QUE ÉS EL MILLOR QUE FA L’AJUNTAMENT EN LA RECOLLIDA DELS RESIDUS 
ASSIMILABLES A MUNICIPALS EN ELS PAEs? (10,6% de la mostra)

%

No sap, no el coneix 35,3

El servei en si 11,8

La recollida porta a porta 11,8

Bon tracte i servei 5,9

Periodicitat 5,9

Ho porten ells a la deixalleria 5,9

Que no molesta 5,9

Reciclatge 5,9

Recollida d’escombraries i poda d’arbres 5,9

Regularitat 5,9

Total 100,0
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5. De la recollida dels residus assimilables a municipals que fa l’Ajuntament en el seu polígon industrial, 
què creuen que es podria millorar?

Aspectes que es podrien millorar: 

DE LA RECOLLIDA DELS RESIDUS ASSIMILABLES A MUNICIPALS QUE FA L’AJUNTAMENT EN EL SEU POLÍGON 
INDUSTRIAL, QUÈ CREUEN QUE ES PODRIA MILLORAR? (10,6% de la mostra)

%

No sap/no contesta 35,3

Aclarir quan passen quan la recollida toca en festiu 5,9

Freqüència 5,9

L'ajuntament no recull res 5,9

La periodicitat 5,9

Menys taxes 5,9

Que no hi ha tracte 5,9

Posar contenidor. no sabia que existís aquest servei perquè no es nota 5,9

Puntualitat 5,9

Recollida de banals de deixalleria 5,9

Recollir més coses i més sovint 5,9

Tal i com està, està bé no acumulen molt 5,9

Total 100,0
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6. Saben, aproximadament, quin import anual paguen de la taxa de l’Ajuntament per la recollida i 
tractament dels residus assimilables a municipals? Pels que ho saben: quin import?

Entre el 10,6% de les empreses que fa servir aquest servei, només un 23,5% sap quin import anual
aproximat paguen per rebre aquest servei. El 76,5% d’aquest grup no sap concretar una quantitat i, la
resta, citen quantitats entre els 100 i els 700 euros.

23,5%

76,5%

Sí No

76,5
%

11,8
%

5,9%

5,9%

0,0% 50,0% 100,0%

NS/NC

100 €

598.39€

700 €

6.Quin import?



Entre els que diuen que saben quina documentació cal presentar,
només s’han obtingut dues respostes. Literalment:

-Informe d’autorització denegat dues vegades.
-Certificat conforme tenen una empresa que els hi gestiona.
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7. Saben que poden demanar anualment davant de l’Ajuntament l’exempció de la taxa de recollida dels 
residus assimilables a municipals procedents de les seves activitats industrials?

Entre el 10,6% de les empreses que fa servir aquest servei, només un 29,4%  sap que poden demanar 
anualment davant de l’Ajuntament l’exempció de la taxa de recollida dels residus assimilables a 

municipals procedents de les seves activitats industrials.

29,4%

70,6%

Sí No

60% sol·licita l’exempció de la taxa i 40% 
no ho fa

40% sap quina documentació cal acreditar 
i 60% no ho sap
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8. De manera general, estan satisfets amb els serveis que presta l’Ajuntament per a la recollida dels seus 
residus assimilables a municipals?

En el conjunt total d’empreses entrevistades, predominen la insatisfacció i el desconeixement dels serveis 
que presta l’Ajuntament per a la recollida dels seus residus assimilables a municipals. 

El 28,1% sí estan satisfets.

28,1%

45,6%

26,3%

Sí No No el coneixen / No l'utilitzen
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Creuament: grau de satisfacció dels serveis que presta l’Ajuntament per a la recollida dels seus residus 
assimilables a municipals segons la grandària de l’empresa

En el conjunt total d’empreses entrevistades, el grau de satisfacció dels serveis que presta l’Ajuntament
per a la recollida dels seus residus assimilables a municipals depèn de la grandària de les mateixes: en
general, la proporció d’empreses satisfetes augmenta a mida que son més grans
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En el conjunt total d’empreses entrevistades, el grau de satisfacció dels serveis que presta l’Ajuntament
per a la recollida dels seus residus assimilables a municipals depèn de la utilització del servei en un 32,6%.
El 70,6% de les empreses que l’utilitzen estan satisfetes, mentre que només un 23,1% de les que no el fan
servir estan satisfetes
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Creuament: grau de satisfacció dels serveis que presta l’Ajuntament per a la recollida dels seus residus 
assimilables a municipals segons l’ús del servei
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03
Coneixement de la fracció dels residus 
industrials que poden assimilar-se als municipals 

Resum de resposta afirmativa sobre els següents tipus de residus proposats % Sí

9a. Residus procedents de l’activitat d’oficina (paper, ampolles de plàstic, bolígrafs, etc.) 73,1%

9b. Residus procedents de l’activitat de menjador (restes domèstiques dels esmorzars, dinars, màquines de vending, etc.) 56,3%

9c. Residus procedents de la neteja general dels locals (lavabos, escombrat domèstic, fulles de la possible vegetació dels patis, etc.) 53,1%

9d. Caixes de cartró 63,7%

9e. Plàstics film o de bosses industrials, , draps bruts, olis i materials absorbents, així com les tipologies de  econòmica. 48,8%

9f. Fustes, palets 48,1%

9g. Draps bruts, olis i materials absorbents 30,0%

9h. Residus industrials procedents de la transformació i manipulació pròpia de l’activitat 26,9%

Les empreses mostren cert grau de desconeixement sobre els tipus de residus que són 
assimilables a municipals. Els que més identifiquen com a tals són els 

procedents de l’activitat d’oficina i les caixes de cartró.
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La proporció d’empreses que identifica cada tipus de residu com assimilable a municipal varia en funció de
conèixer o no el servei municipal de recollida en el cas de les caixes de cartró, els plàstics film o de bosses
industrials, draps bruts, olis, materials absorbents i també les fustes i palets: les que no coneixen el servei
proporcionen majors percentatges de resposta afirmativa que les que el coneixen.

Coneixen 
l’existència del 

servei?

Resum de resposta afirmativa sobre els següents tipus de residus proposats Sí No

9a. Residus procedents de l’activitat d’oficina (paper, ampolles de plàstic, bolígrafs, etc.) 72,9% 73,2%

9b. Residus procedents de l’activitat de menjador (restes domèstiques dels esmorzars, dinars, màquines de vending, etc.) 58,3% 55,4%

9c. Residus procedents de la neteja general dels locals (lavabos, escombrat domèstic, fulles de la possible vegetació dels 
patis, etc.)

64,6% 48,2%

9d. Caixes de cartró 43,8% 72,3%

9e. Plàstics film o de bosses industrials, , draps bruts, olis i materials absorbents, així com les tipologies de  econòmica. 31,3% 56,3%

9f. Fustes, palets 39,6% 51,8%

9g. Draps bruts, olis i materials absorbents 22,9% 33,0%

9h. Residus industrials procedents de la transformació i manipulació pròpia de l’activitat 22,9% 28,6%

Creuament: quins son els residus assimilables a municipals segons si les empreses coneixen o no 
el servei
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La proporció d’empreses que identifica cada tipus de residu com assimilable a municipal no varia
significativament en funció de utilitzar o no el servei municipal de recollida, malgrat que descriptivament els
percentatges de resposta afirmativa apareixen com bastant diferents en els casos dels residus procedents de
l’activitat de menjador i de les caixes de cartró.

Utilitzen el servei?

Resum de resposta afirmativa sobre els següents tipus de residus proposats Sí No

9a. Residus procedents de l’activitat d’oficina (paper, ampolles de plàstic, bolígrafs, etc.) 82,4% 72,0%

9b. Residus procedents de l’activitat de menjador (restes domèstiques dels esmorzars, dinars, 
màquines de vending, etc.)

70,6% 54,5%

9c. Residus procedents de la neteja general dels locals (lavabos, escombrat domèstic, fulles de la 
possible vegetació dels patis, etc.)

58,8% 52,4%

9d. Caixes de cartró 41,2% 66,4%

9e. Plàstics film o de bosses industrials, , draps bruts, olis i materials absorbents, així com les 
tipologies de  econòmica.

41,2% 49,7%

9f. Fustes, palets 52,9% 47,6%

9g. Draps bruts, olis i materials absorbents 29,4% 30,1%

9h. Residus industrials procedents de la transformació i manipulació pròpia de l’activitat 23,5% 27,3%

Creuament: quins son els residus assimilables a municipals segons si les empreses utilitzen o no 
el servei
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La proporció d’empreses que identifica cada tipus de residu com assimilable a municipal no varia
significativament en funció de la grandària de l’entitat, malgrat que descriptivament els percentatges de
resposta afirmativa apareixen com una mica diferents en els casos d’alguns tipus de residus com ara els de
neteja, caixes de cartró i plàstics.

Grandària

Resum de resposta afirmativa sobre els següents tipus de residus 
proposats

Gran Mitjana Petita Micro

9a. Residus procedents de l’activitat d’oficina (paper, ampolles de plàstic, bolígrafs, 
etc.)

100,0% 76,9% 73,2% 71,1%

9b. Residus procedents de l’activitat de menjador (restes domèstiques dels 
esmorzars, dinars, màquines de vending, etc.)

50,0% 61,5% 69,6% 44,7%

9c. Residus procedents de la neteja general dels locals (lavabos, escombrat domèstic, 
fulles de la possible vegetació dels patis, etc.)

100,0% 65,4% 51,8% 48,7%

9d. Caixes de cartró 100,0% 76,9% 62,5% 59,2%

9e. Plàstics film o de bosses industrials, , draps bruts, olis i materials absorbents, així 
com les tipologies de  econòmica.

50,0% 57,7% 60,7% 36,8%

9f. Fustes, palets 50,0% 57,7% 50,0% 43,4%

9g. Draps bruts, olis i materials absorbents 0,0% 34,6% 21,4% 35,5%

9h. Residus industrials procedents de la transformació i manipulació pròpia de 
l’activitat

0,0% 26,9% 26,8% 27,6%

Creuament: quins son els residus assimilables a municipals segons la grandària de les empreses
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10. Concretament, respecte les caixes de cartró, què en fan actualment?

Prop del 60% de les empreses separen les caixes de cartró en un espai de l’empresa i passa algú a recollir-les,
mentre que un 13,1% les barreja amb la fracció d’assimilables i un 4,4% les barreja amb la fracció banal de
recollida de residus industrials. El 25% restant adopta altres opcions, sent la més freqüent la contractació
d’una empresa especialitzada per a gestionar el seu reciclatge.

13,1%

57,5%

4,4%

25,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Les barregen amb la fracció d’assimilables a municipals que recull 
l’Ajuntament

Les separen en un espai de l’empresa i passa algú a recollir-les

Ho barregen amb la fracció banal de recollida de residus industrials

Altres opcions
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10b.d. Qui/altres opcions?

ALTRES OPCIONS: DETALL %

Empresa contractada que recull els residus, privada, ecològica 45,40

No sap 9,23

Auto reciclen, reutilitzen, 9,23

No en fan servir 7,69

Deixalleria de l'ajuntament, de Castellbisbal 6,92

Drapaire, les donen, ambulants, particulars, persones que el recullen 7,69

Reciclen i/o venen al gestor autoritzat 7,69

Ho porten a una empresa propera de  reciclatge 1,54

Les tiren a les escombraries 0,77

Utilitzen embalatge reutilitzable 0,77

Com venen ho porten així al client 0,77

Total 100,00

45,4%

45,4%

9,2%

Tenen contractada una empresa 
externa?

Sí No NS/NC



Enquesta de valoració i percepció del servei de gestió de residus industrials a Rubí

La gestió de les caixes de cartró no depèn de la grandària de les empreses ja que totes mostren un
comportament estadístic similar: la majoria les separa en un espai de l’empresa i passa algú a recollir-les.
Malgrat tot, descriptivament s’observa que quan més petita l’empresa més proporció de casos en que es
prenen altres opcions.

11,50% 12,50% 14,50%

100,00%
65,40% 62,50%
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3,80% 3,60%
5,30%

19,20% 21,40%
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Altres opcions

Ho barregen amb la fracció banal de recollida de residus industrials

Les separen en un espai de l’empresa i passa algú a recollir-les

Les barregen amb la fracció d’assimilables a municipals que recull l’Ajuntament

Creuament: gestió del cartró segons la grandària de les empreses
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La gestió de les caixes de cartró no depèn del coneixement del servei: totes les empreses mostren un
comportament estadístic similar, malgrat que, entre les que no coneixen el servei, hi ha una proporció que
barreja amb la fracció banal de recollida de residus industrials, pràctica que no es dóna entre les que
coneixen el servei. La majoria, separa les caixes en un espai de l’empresa i algú passa a recollir-les.
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Gestió del cartró i coneixement del servei

Altres opcions

Ho barregen amb la fracció banal de recollida de residus industrials

Les separen en un espai de l’empresa i passa algú a recollir-les

Les barregen amb la fracció d’assimilables a municipals que recull l’Ajuntament

Creuament: gestió del cartró segons coneixement del servei per part de les empreses
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La gestió de les caixes de cartró no depèn de la utilització del servei: totes les empreses mostren un
comportament estadístic similar, malgrat que, entre les que no fan servir el servei, hi ha una proporció que
barreja amb la fracció banal de recollida de residus industrials, pràctica que no es dóna entre les que coneix
en el servei. En els dos grups predomina la pràctica de separar les caixes en un espai de l’empresa i que
passi algú a recollir-les.

17,60% 12,60%

58,80%
57,30%

4,90%

23,50% 25,20%
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Utilitzen el servei de l’Ajuntament?

Altres opcions

Ho barregen amb la fracció banal de recollida de residus industrials

Les separen en un espai de l’empresa i passa algú a recollir-les

Les barregen amb la fracció d’assimilables a municipals que recull l’Ajuntament

Creuament: gestió del cartró segons utilització del servei per part de les empreses
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La gestió de les caixes de cartró depèn un 21,1% de la consideració de les mateixes com residus assimilables
o no. Les empreses que diuen que les caixes de cartró son residus assimilables a municipals i les que no ho
saben, mostren una major proporció de casos en que aquests residus es separen en un espai de l’empresa i
passa algú a recollir-les. Les empreses que diuen que aquests residus no són assimilables mostren una major
proporció de casos que apliquen altres opcions.

14,70% 11,10% 7,70%

61,80%

46,70% 61,50%

6,90%

16,70%

42,20%
30,80%
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Sí No NS/NC

Son residus assimilables les caixes de cartró?

Altres opcions

Ho barregen amb la fracció banal de recollida de residus industrials

Les separen en un espai de l’empresa i passa algú a recollir-les

Les barregen amb la fracció d’assimilables a municipals que recull l’Ajuntament

Creuament: gestió del cartró segons opinió de les empreses sobre si les caixes de cartró son residus 
assimilables
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11. Recorden si han estat visitats alguna vegada per un/a Informador/a Ambiental de l’Ajuntament? 
(resposta curta: si/no, i quantes vegades aproximadament...)

La proporció d’empreses que recorden haver estat visitades alguna vegada per algun informador
ambiental de l’Ajuntament és molt reduïda (10,6%). Dins d’aquest subgrup, la majoria (41,2%) recorda
una visita i una proporció similar no recorda el nombre de cops.

41,2%

11,8%
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41,2%
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1

2

4

NS/NC
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12. Si han estat visitats, quina valoració en fan?

82,4%

5,9%

11,8%

Si han estat visitants. Van ser 
correctament informats?

SÍ NO NS/NC

47,0%

5,9%

47,1%

Si han estat visitants. Creuen 
eficient el treball dels 

informadors ambientals per a 
millorar la seva gestió dels 

residus?

SÍ NO NS/NC

11,8%

23,5%
64,7%

Si han estat visitants. Han corregit 
alguna cosa errònia de com 

gestionaven els seus residus?

SÍ NO NS/NC

Un 82,4% dels que han estat visitats considera haver estat correctament informat, mentre que
un 47% valora el treball dels informadors com a eficient i un 11,8% ha corregit alguna cosa com a
conseqüència d’aquestes accions informatives.
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04 Sondeig de perspectives de futur

13. Sota una perspectiva de futur, si
l’Ajuntament establís un sistema de recollida
que identifiqués algunes fraccions dels
residus assimilables a municipals que genera
de cada indústria i organitzés un servei que
passés a recollir algunes fraccions a la porta
de cada empresa com es fa actualment amb
la fracció resta d’assimilables a municipals,
però recollint, per exemple, el paper i cartró
de manera selectiva estaria d’acord en
participar en aquest sistema de recollida?

75,6%

23,1%

1,3%

Disposat a participar?

Sí No No ho sap

Tres quartes parts de les empreses estarien disposades a participar en aquest tipus d’iniciativa, mentre 
que una quarta part no ho està perquè…
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13.2. Motius per a no estar disposat a participar en un nou sistema de recollida de cartró

MOTIUS PER A NO ESTAR DISPOSAT A PARTICIPAR EN NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE CARTRÓ %

Ja tenen les seves empreses especifiques per cada residu que generen 22,5

Generen molt poc i no els hi seria útil 15,0

No generen 12,5

No sap 12,5

Depèn les condicions/preu 10,0

Auto recuperació 5,0

El cartró costa diners i es pot re valoritzar 2,5

En el cas que no suposi un sobrecost 2,5

És més net i pràctic 2,5

És mínim, el residu 2,5

Ho fa aquest gestor per la quantitat que genera 2,5

Perquè no el llencen 2,5

Perquè ja el porten a una deixalleria 2,5

Si té algun cost adicional no, perquè ja paguen taxa 2,5

Hauria d'apartar unes coses de les altres 2,5

Total 100
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50,0%

84,6%

75,0% 73,7%

50,0%

15,4%

25,0% 23,7%

2,6%
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60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Gran Mitjana Petita Micro

Disposició a participar en la proposta de futur sobre recollida de cartró 
segons grandària de l’empresa

Sí No No ho sap

La disposició a participar en la proposta de futur sobre recollida de caixes de cartró, no depèn
gaire de la grandària de l’empresa: en tots els tipus d’empreses, la majoria voldria participar,
excepte en el cas de les més grans en que, la meitat ho faria i l’altra meitat no.

Creuament: disposició a participar en un nou sistema de recollida de cartró segons grandària de 
l’empresa
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72,90%
76,80%

25,00% 22,30%

2,10% 0,90%
0,00%
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20,00%

30,00%
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70,00%

80,00%

90,00%

Sí, coneix el servei No coneix el servei

Disposició a participar en la proposta de futur sobre recollida de cartró 
segons coneixement del servei

Sí No No ho sap

La disposició a participar en la proposta de futur sobre recollida de caixes de cartró, no depèn del
coneixement previ del servei: més del 70% de les empreses estan disposades a participar tant si
coneixen el servei com si no

Creuament: disposició a participar en un nou sistema de recollida de cartró segons grandària de 
l’empresa
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88,2%

74,1%

5,9%

25,2%

5,9%
0,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sí, utilitzen el servei No utilitzen el servei

Disposició a participar en la proposta de futur sobre recollida de 
cartró segons utilització del servei

Sí No No ho sap

La disposició a participar en la proposta de futur sobre recollida de caixes de cartró, tendeix a ser
significativament diferent en funció de la utilització del servei: la proporció dels que estan disposats a
donar suport a la iniciativa de l’Ajuntament és major (88,2%) entre les empreses que fan servir el servei
que entre les que no el fan servir (74,1%).

Creuament: disposició a participar en un nou sistema de recollida de cartró segons utilització del 
servei
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74,4%

19,0%

6,6%

Si està disposat a participar: estaria d’acord en 
adquirir el contenidor necessari?

SÍ NO NS/NC

72,7%

22,3%

5,0%

Si està disposat a participar: estaria d’acord en 
mantenir i netejar el contenidor, que seria de la 

seva propietat?

SÍ NO NS/NC

Prop de la tercera part de les empreses disposades a participar en la iniciativa de futur plantejada per
l’Ajuntament sobre la recollida de les caixes de cartró estarien d’acord en adquirir el contenidor necessari i
en fer-se càrrec de la seva neteja i manteniment: només per a una mínima proporció dels que estan
d’acord en participar, aquests requisits serien un problema.

14. Si està disposat a participar: estaria d’acord en adquirir el contenidor necessari i en mantenir-lo i 
netejar-lo?
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AVANTATGES DE POSAR EN MARXA I COMPTAR AMB EL SERVEI: RESPOSTES DESTACADES

Facilitats per a l'empresa, estalviar feina, temps, transport, burocracia

Fer ecosistema, facilitar reciclatge i millorar medi ambient

Proximitat del contenidor

Està bé per a petits volums, però no per a grans

Millor aprofitament dels recursos

Periodicitat, seguretat de la recollida, més control, no acumulació, més net l'entorn

Estalviar el cost actual, economitzar, facilitat per a les empreses

Bona iniciativa, estaria bé, profitós, servei públic

No has de buscar empreses externes

No subcontracten

La classificació de les matèries

Generar conductes respectuoses, que les coses es fan bé, garanties

15. Avantatges de posar en marxa i comptar amb el servei de recollida de caixes de cartró gestionat 
per l’Ajuntament
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INCOVENIENTS DE POSAR EN MARXA I COMPTAR AMB EL SERVEI: RESPOSTES DESTCADADES

Espai físic. contenidors molt grans. impossible moure'ls sense grua. Molestaria veïns Perdre el temps en separar

Depèn del preu del contenidor, el seu manteniment i de l'espai que ocupi Que són més difícils de localitzar si hi ha algun problema

Deixar-lo fora suposa que la gent pugui obrir les bosses, deixar-lo brut o emportar-se el 
contenidor. Si ho deixen a terra, ells hauran d’escombrar. Aquests contenidors haurien 
d‘estar aïllats

Quan estigui ple tindrien que esperar fins el dia que passin a recollir-lo, en la 
empresa que té contractada passen quan esta ple

El cost o més impostos per a l'empresa o pagar dues vegades Més temps per separar, però no ho veu com a gran inconvenient

Irregularitat, periodicitat, disponibilitat, acumulació Que el seu material es mulli

Diversificació de proveïdors del servei L'empresa privada paga el paper i el cartró

Estar pendents de l'horari de recollida, obrir portes, etc. Més empreses diferents, diversificació de proveïdors

Que la gent/els seus treballadors amb els seus contenidors que no faci càrrec de manera 
correcte

Si l'ajuntament s'encarrega de totes les empreses d'un polígon hauria massa 
circulació

Ara amb l'empresa externa amb un sol contenidor ho fan tot. pot ser l'ajuntament seria 
més selectiu i portaria més feina

Encariment de la taxa de l'ajuntament, que a Rubí és més cara que als voltants

El mal ús dels contenidors per part d'externs Possibles robatoris de contenidors i/o cartró

Haurà de competir amb el preu de la privada Competència (l'empresa es dedica a la gestió de residus)

Hauria de separar mes i classificar mes, encara son industrials Creu que és un servei car, s'hauria de saber els casos i zones necessàries

Tindria que tenir una persona que s'encarregués que estigui tot al dia, controlar 
el dia de recollida, tenir més control

Tenir emmagatzemat un contenidor més

16. Inconvenients de posar en marxa i comptar amb el servei de recollida de caixes de cartró 
gestionat per l’Ajuntament
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17. Si l’Ajuntament optés per deixar de prestar el servei de recollida dels residus assimilables a municipals de les 
activitats industrials dels PAEs (deixant de cobrar la taxa de recollida), com valorarien aquesta decisió? 

18,9%

28,7%
45,9%

6,3%

Valoració

Positiva Negativa Indiferent NS/NC
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31,3%

46,3%

18,1%

4,4%

0%
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Recollida selectiva porta
a porta per part de
l'Ajuntament amb
pagament de taxa

Recollida gestionada per
la pròpia empresa o per

una hipotètica associació
d'empreses i no abonant

taxa

Un altre NS / NC

La majoria de les empreses (46,3%) preferiria un model de recollida gestionada per la pròpia empresa o per 
una hipotètica associació d’empreses i no abonant taxa.

18. Quin model de recollida preferiria pels residus assimilables a municipals, tenint en compte que s’ha 
de poder identificar al productor?
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Acord amb l'ajuntament i amb tots els gestors hauria d'unificar-se. el gestor dedica a la recollida més industrialitzada i els reciclats per 
l'ajuntament

La deixalleria

Com està ara

Contenidors al carrer

total

18.a. Pels que han dit altres a la pregunta anterior, quins altres models de recollida peferiria pels residus 
assimilables a municipals, tenint en compte que s’ha de poder identificar al productor?

Del 18% que esmenta altres models de recollida, el 20% es decanta per la recollida d’empresa externa, 
opció que forma part de la pregunta principal. De la resta, les principals respostes han estat:
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La preferència pel model de recollida no depèn significativament de la grandària de l’empresa, de conèixer el
servei municipal o de fer ús del mateix, tal i com mostren les distribucions de resposta dels següents gràfics
creuats. La empresa gran es concentra en el model gestionat per la pròpia entitat, però la grandària de la
mostra d’aquestes empreses és marginal.
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Model de recollida preferit i grandària de la empresa

NS / NC

Un altre

Recollida gestionada per la pròpia empresa o per una hipotètica associació d'empreses i
no abonant taxa
Recollida selectiva porta a porta per part de l'Ajuntament amb pagament de taxa

Creuament: model de recollida preferit segons grandària de l’empresa
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Creuament: model de recollida preferit segons utilització del servei
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05 Informació sobre els residus generats a la zona

La informació sobre els residus generats per la industria de la zona s’ha estimat
a patir de una bateria de preguntes on les empreses han pogut citar fins a cinc
tipus de residus principals generats, a més de la quantitat aproximada i les vies
de gestió.

Els resultats obtinguts son el producte d’un tractament multi resposta de la
informació, és a dir, que les variables sobre les que s’ofereixen taules resulten
de fusionar les cinc respostes possibles en una sola variable.

Donat que la mostra es composa de 160 empreses, i que no totes ha
proporcionat 5 respostes a cada pregunta, s’ha obtingut un total de 498 casos
o mencions de residus d’alguna mena.

La distribució d’aquestes respostes un cop fet el tractament multi resposta es
mostra tot seguit.
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TIPUS DE RESIDUS GENERATS Respostes

% sobre 
total de 

mencions

% sobre 
mostra 

total TIPUS DE RESIDUS GENERATS Respostes

% sobre 
total de 

mencions

% sobre 
mostra 

total

cartró i paper 145 29,10% 90,60% aigües 3 0,60% 1,90%

plàstics, films 76 15,30% 47,50% escombraries no reciclables 3 0,60% 1,90%

fusta, palets 33 6,60% 20,60% residus depuradora i altres contaminants 3 0,60% 1,90%

banals 30 6,00% 18,80% rebuig 3 0,60% 1,90%

olis 24 4,80% 15,00% aglomerats 2 0,40% 1,30%

metalls 23 4,60% 14,40% deixalles 2 0,40% 1,30%

ferralla 19 3,80% 11,90% elèctric 2 0,40% 1,30%

escombraries orgàniques 18 3,60% 11,30% envasos de pintura 2 0,40% 1,30%

roba, draps, teixits, absorbents 14 2,80% 8,80% fleix 2 0,40% 1,30%

productes químics, dissolvents 14 2,80% 8,80% bateries de plom 1 0,20% 0,60%

obra, pedra, arenes, runa, fangs 13 2,60% 8,10% cosmètics 1 0,20% 0,60%

material oficina 12 2,40% 7,50% llantó 1 0,20% 0,60%

aluminis 8 1,60% 5,00% retràctil 1 0,20% 0,60%

envasos contaminats 7 1,40% 4,40% anticongelants 1 0,20% 0,60%

neteja 7 1,40% 4,40% embalatges 1 0,20% 0,60%

vidre 7 1,40% 4,40% escòries de fundació 1 0,20% 0,60%

menjador 6 1,20% 3,80% taladrines 1 0,20% 0,60%

filtres 6 1,20% 3,80% cautxú, pneumàtics 1 0,20% 0,60%

tintes, tòners 5 1,00% 3,10% totals 498 100,00% 311,30%

Cartró, paper, plàstics, films, fusta, palets i banals son els residus que més es generen.

18. Tipus de residus generats
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Les quantitats de residus generats per les empreses són molt variables i difícils de calcular en molts casos. La
informació que s’ofereix en aquest apart s’ha extret a partir de les respostes vàlides en mesures de quantitat per
temps, respostes que s’han homogeneïtzat en kg/mes. No obstant, cal tenir present que moltes empreses han facilitat
respostes qualitatives, com ara: molt poc, poc, moltes tones, contenidors i altres, que no permetien una quantificació
objectiva.

Els càlculs es basen en una mostra de 148 respostes quantificables i representen una estimació imprecisa del volum
mig de residus generats per les empreses de la zona en estudi. La utilitat d’aquesta descripció és, sobre tot, l’estimació
del volum mitjà produït per tipus de residu. Els totals queden infravalorats degut al fet de que no totes les empreses
han reportat les quantitats de forma quantificable.

Estimació del volum de residus totals generats per les empreses en Kg/Mes

Mitjana Desv. Est. Mediana Moda Mínim Màxim Suma

1.116,12 2.585,32 167,00 84,00 3,00 20.000,00 165.186,16

Percentil 
10

Percentil 
20

Percentil 
30

Percentil 
40

Percentil 
50

Percentil 
60

Percentil 
70

Percentil 
80

Percentil 
90

11,00 30,00 84,00 100,00 167,00 266,80 554,60 1.250,00 3.374,70

Les empreses generen una quantitat mitjana de residus de 1116 kilograms al mes amb una desviació propera als 2600
kilograms al mes. El 10% de les empreses genera quantitats molt baixes d’11 kg/mes i només un 10% passa dels 3375
kg/mes. El 50% genera, com a molt, 167 kg/mes i el més freqüent és generar 84 kg/mes, que suposa una tona a l’any.

19. Quantitats de residus generats
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Aigües contaminants i rebuig
són els residus que
proporcionen mitjanes més
elevades de quantitats
generades al mes. També
destaquen els envasos
contaminants i la ferralla.

El cartró i el paper donen
una mitjana de quasi 870
kg/mes per empresa, si bé,
moltes de les que reporten
aquest residus donaven les
quantitats en metres cúbics,
contenidors sense precisió
de volum i altres sistemes de
mesura no quantificables.

TIPUS DE RESIDU MITJANA DESV. EST. N

olis 141,57 133,01 7

aigues 8334,00 1

cartró i paper 868,58 2101,15 36

fusta, palets 1036,27 1492,91 11

metalls 1247,60 1471,62 10

aglomerats 250,00 1

al·luminis 162,80 88,15 5

plàstics, films 420,64 613,34 22

obra, pedre, arenes, runa, fangs 139,33 95,84 3

banals 1634,89 2209,39 9

escombreries orgàniques 5,00 0,00 2

ferralla 2434,64 5936,70 11

cosmètics 167,00 1

deixalles 167,00 1

roba, draps, teixits, absorbents 118,56 166,85 9

envasos contaminats 3744,00 4848,52 5

filtres 17,00 1

llantó 125,00 1

vidre 143,00 148,82 3

tintes, toners 84,00 1

productes químics, disolvents 1470,50 1803,08 4

residus depuradora i altres contaminants 1950,50 1249,46 2

rebuig 8958,50 884,59 2

Total 1116,12 2585,33 148

19. Quantitats de residus generats: estimacions de quantitats mitjanes
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Via de gestió n % Continuació n %

Empresa externa, contractada, autoritzada 224,00 44,9 Els venen a empreses o els hi venen a recollir 4,00 0,8

TMA 46,00 9,2 Agencia de residus 3,00 0,6

Contenidors indicats o de l'Ajuntament 38,00 7,6 Una compactadora 2,00 0,4

Gestor autoritzat 38,00 7,6 Associació que ho recicla 1,00 0,2

Deixalleria, Centre de reciclatge, deixallers, drapaires i similars 32,00 6,4 Bugaderia industrial 1,00 0,2

Ajuntament 14,00 2,8 CEPSA empresa contractada 1,00 0,2

Foment 8,00 1,6 Clemente Silvente 1,00 0,2

VILA VILA 8,00 1,6 DELTA 1 0,2

Escombraries 7,00 1,4 Depuradora 1 0,2

Altres 7,00 1,4 EKOCLEEN 2012 SL 1 0,2

Autònom 6,00 1,2 Total de respostes vàlides 462 92,6

Ferrovial 6,00 1,2 NS/NC 37 7,4

Auto reciclen 4,00 0,8 Total multi resposta 499 100

CATOR empresa contractada 4,00 0,8

Marrones 4,00 0,8

A partir de les cinc opcions de resposta sobre les vies de gestió, el tractament multi resposta ha donat com a resultat
una utilització majoritària d’empreses externes contractades, moltes de les quals estan autoritzades per a fer gestió de
residus de diversos tipus. Algunes empreses citen el nom d’aquestes empreses, com ara TMA, CATOR i altres.
L’ajuntament també té un paper destacat en aquest procés, així com les deixalleries de la zona i els drapaires i persones
que recullen residus d’alguns tipus.

20. Vies de gestió dels residus generats
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55,0%

13,8%
1,9%

3,8%

25,6%

Un cost determinat a l'any Cap cost, cost 0

Taxa de l'Ajuntament Li paguen

NS/NC

Estadístics Resultats sobre cost

Mitjana 6.480 €/any

Desv. Est. 42.538 €/any

Mediana 1.000 €/any

Moda 1.800 €/any

Mínim 36 €/any

Màxim 400.000 €/any

Percentil 10 200 €/any

Percentil 20 302 €/any

Percentil 30 562 €/any

Percentil 40 720 €/any

Percentil 50 1.000 €/any

Percentil 60 1.352 €/any

Percentil 70 1.800 €/any

Percentil 80 2.520 €/any

Percentil 90 5.100 €/any

A partir de la mostra de respostes vàlides i quantificables (55% del total),
s’estima que el cost mitjà està en torn als 6500 euros per any, si bé els
casos atípics distorsionen aquest estadístic. La mediana, de 1000 euros a
l’any és més representativa del conjunt, i la moda o cas més freqüent es
situa en 1800 euros a l’any.

21. Quin cost aproximat li suposa la gestió d’aquests residus?
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21. Gestiona algun residu com a subproducte? N %

No 136 85,00

SÍ, sense especificar 4 2,50

Cable sobrant 1 0,63

Caixes cartró i palets 2 1,25

Deixalla 1 0,63

El pa i altres pastes (entra com a subproducte) 1 0,63

Escòria alumini/pols d’alumini 2 1,25

Fer un reciclatge d'aigua de pintura, destil·lant per la neteja 1 0,63

Metall 1 0,63

Ocasionalment ferro 1 0,63

Palets 1 0,63

Paper, cartró, metall, olis 1 0,63

Plàstic, cartró, ferro (els hi recompren) 1 0,63

Pols de pigment 1 0,63

Reutilitza els metalls 1 0,63

Reutilitzen palets 1 0,63

Roba trencada per fer draps industrials 1 0,63

Si deixalles de carn 1 0,63

Si s'aprofita metall per estructures 1 0,63

Tots 1 0,63

Total 160 100

La gran majoria de les empreses
(85%) no gestionen residus com a
subproductes, mentre que un 15%
síquehofa.

22. Gestiona algun residu com a subproducte?
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23. Quins residus teniu especial interès per convertir en recurs? N % Continuació N %

Cap 85 53,13 No poden, no tenen fabricació ni transformació 1 0,63

Paper, cartró 25 15,63
No, ja estan fent amb el gestor, ho pregunten quan tenen un dubte i ell 

indica si son assimilables 1 0,63

Plàstic 9 5,63 Olis, plom 1 0,63

Palets, fusta 8 5,00 Pedra, per poder ser reutilitzada per altres obres 1 0,63

No ho sap 7 4,38 Perlita rebuig 1 0,63

Tots 3 1,88
Res, si ho fan s'encarrega l'empresa que tenen contractada, ja depenen 

d'ells 1 0,63

Ferro i llautó 3 1,88 Residu d’espuma que es valoritza 1 0,63

Alumini 2 1,25 Residus líquids 1 0,63

Ferralla 2 1,25 Reutilitzen en el mateix procés els residus plàstics 1 0,63

Ja ho fan 2 1,25 El metall, si que es pot 1 0,63

ABS, propilè 1 0,63 Si es pogués fer sí, però creuen que els seus, no 1 0,63

Coure 1 0,63 Si, el que es pogués 1 0,63

Draps 1 0,63 te molts palets trencants com fusta i es crema bé, el especialista 
d'aquest tipus no ho valora bé, cobren el transport (no volen ningú) es 
un problema. també, els bidons croft son de cartró de 200 litres i es 
difícil eliminar-los 1 0,63

El pa i altres pastes 1 0,63

Els que es pugessin fer 1 0,63

Els tòners 1 0,63 Tots: son una empresa de reciclatge 1 0,63

Escòries utilitzant el seu gestor, són unes vies de valorització per gestionar-
ho 1 0,63

Tots, plàstics (els trituren i aprofiten perquè torni al mercat), cartró, 
fustes 1 0,63

Indiferent perquè no es neutralitza 1 0,63 Total 160 100,00

Fangs aspiració per a cimenteres 1 0,63

Material de construcció gestionat per fer servir per altres obres 1 0,63

No es pot, és químic 1 0,63

23. Quins residus teniu especial interès per convertir en recurs?
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06 Conclusions

• El 30% de les empreses enquestades coneix el servei de recollida de residus assimilables a municipals
de les activitats industrials: `el grau de coneixement és relativament baix.

• La grandària de l’empresa té poca influència en el coneixement del servei, però la tendència és: a més
grandària, més probabilitat de conèixer el servei.

• El 10,6% de les empreses fa servir el servei municipal.

• El 35,4% de les empreses que coneixen el servei el fan servir.

• La grandària de l’empresa influeix en la utilització: quan més gran l’empresa, més probabilitats de que
el faci servir.

• El principal motiu per no utilitzar el servei és tenir una empresa externa contractada per fer aquesta
tasca; el segon motiu és el desconeixement.
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• Les empreses que gaudeixen del servei de recollida de residus assimilables a municipals l’utilitzen,
habitualment, 1 o 2 cops per setmana, però en un 35% dels casos no es dóna una resposta sobre la
periodicitat.

• Els aspectes més valorats del servei són: el servei en sí i la gestió porta a porta i, entre els aspectes a
millorar, destaquen els referents a la freqüència, regularitat, anuncis de recollida en festius i similars.

• Entre el 10,6% de les empreses que fa servir el servei, només un 23,5% sap quin import anual
aproximat paguen per rebre’l.

• Entre el 10,6% de les empreses que utilitza el servei, només un 29,4% sap que es pot demanar
anualment davant de l’Ajuntament l’exempció de la taxa de recollida dels residus assimilables.

• Entre les empreses privades entrevistades, predominen la insatisfacció i el desconeixement dels
serveis que presta l’Ajuntament per a la recollida dels seus residus assimilables a municipals. Una
quarta part està satisfeta.

• Es percep un cert desconeixement sobre els residus que son assimilables a municipals per part d’un
nombre significatiu d’empreses.

Conclusions
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• Només el 10,6% de les empreses recorda haver estat visitades per algun informador ambiental de
l’Ajuntament, una visita en que la informació va ser correcta (82,4% dels casos), l’informador va ser
eficient (47% dels casos) i, en alguns casos (11,8%) ha derivat en correccions.

• La majoria de les empreses considera indiferent o positiu que l’ajuntament deixi de prestar el servei
(retirant la taxa)

Conclusions
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07 Fitxa tècnica

• Univers d’estudi: Empreses establertes als Polígons de Rubí.

• Mètode de recollida de la informació: Presencialment, formulant les preguntes
l’enquestador i omplint-se el qüestionari segons les respostes donades pel
responsable de l’empresa.

• Treball de camp: Entre els dies 11 i 18 de maig de 2017.

• Mostra: 160 entrevistes a empreses.

• Procediment de mostreig: Aleatori dintre de cadascú dels polígons visitats,
mantenint el % de la mida del total de les empreses establertes.
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