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1. INTRODUCCIÓ
es del “ odel de Gestió Integral dels Residus Municipals – Projecte Residu ínim”
aprovat el 2001 o des de la implantació en el 2008 del “ odel de Gestió de les 5
fraccions” actualment en funcionament hi ha hagut una evolució significativa del propi
municipi del context econòmic i de les característiques socials de la ciutadania i d’altra
banda, ens trobem també que cal prioritzar esforços en la protecció del medi ambient.
Les metodologies i tècniques relacionades amb la prevenció de residus, la reutilització de
recursos, la preparació per a la reutilització d’aparells i la gestió dels residus han anat
evolucionant en els darrers anys, tant des d’un punt de vista ambiental, social com
econòmic i, per tant, cal dissenyar un pla viable que pugui conjugar, en la mesura de les
possibilitats, tots aquests factors socials, econòmics, tecnològics i mediambientals.
El Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2017-2022 pretén fer un pas endavant en la
prevenció i la gestió dels residus municipals definint, en primer lloc, els objectius que
volem assolir com a ciutat en l’horitzó de l’any 2022. En segon lloc, per tal de continuar
avançant i adequar la gestió dels residus a les necessitats de la ciutat, es fa imprescindible
planificar les estratègies de prevenció i de gestió de residus que volem aplicar durant el
període comprès entre els anys 2017 i 2022.
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2. OBJECTIUS
’objectiu general del Pla ocal de Residus és establir l’estratègia de treball en la
prevenció, la reutilització i la gestió de residus municipals pel període 2017-2022, així com
definir els objectius quantitatius i qualitatius a assolir en l’horitzó 2022.
partir d’aquest objectiu general es desprenen els següents objectius específics:





Diagnosticar la situació actual en matèria de residus.
Posar de manifest els punts forts i febles del sistema de gestió de residus.
Proposar les línies estratègiques generals, les accions concretes que fomentin:
- La prevenció de residus.
- La reutilització i la preparació per a la reutilització.
- La selecció de residus.

En termes de recollida selectiva, els objectius que caldrà fixar hauran de tenir en compte,
no només la situació en municipis propers, sinó els objectius 2020 fixats en el PRECAT de
60% de recollida selectiva.
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3. DIAGNOSI
Per tal de determinar les línies estratègiques de treball pels propers cinc anys, la diagnosi
presenta una anàlisi que desglossa i posa de manifest l’evolució en matèria de residus pel
període 2008-2015. Aquest anàlisi cal complementar-lo amb una radiografia de la situació
actual del municipi.
3.1. MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS
Per tal de contextualitzar la diagnosi, pren sentit explicar el model de gestió de residus que
actualment hi ha instaurat a Rubí.
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Figura 1. Model de gestió de residus de Rubí. Font: Elaboració pròpia.
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3.2. EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS (2008-2015)
’evolució en la generació de residus municipals en els darrers vuit anys, resulta rellevant,
als efectes de disposar d’una informació suficient pel desenvolupament de la present
diagnosi, i alhora, mostrar quina ha estat la tendència seguida.
la figura següent es representa quina ha estat l’evolució de les quatre fraccions de
recollides selectives pel període 2008-2015:
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Figura 2 Evolució de les diferents fraccions de residus recollides a Rubí pel període 2008-2015.
Font: Elaboració pròpia.

Totes les fraccions han patit una davallada significativa, que es mostra molt més acusada
en el cas del paper i cartró.
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Figura 3 Evolució de la generació de residus al municipi de Rubí. Font: Elaboració pròpia.

A la figura 3 s’aprecia una evolució comparativa entre el total de tones de recollida
selectiva i les tones que representen fracció resta. La fracció resta experimenta una
davallada entre el 2010 i el 2013, tot i que augmenta en els darrers 2 anys.
ctualment l’índex de recollida selectiva és del 28,0% (2015), i està disminuint, tot i que
molt sensiblement, des del 2010. La fracció resta, però, es porta al Centre de Tractament
de Residus del Vallès Occidental, en endavant CTR-Vallès. Segons un estudi impulsat per
l’ juntament1, es calcula que al nucli urbà la recollida selectiva és del 32,9%, mentre que a
les urbanitzacions és del 20,2%.

ESTUDI DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS PER ZONES I DE LA RECOLLIDA INDUSTRIAL AL MUNICIPI DE RUBÍ.
Octubre 2016.
1
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Figura 4. Evolució de la recollida selectiva al municipi de Rubí. Font: Elaboració pròpia.

La generació de residus es mesura entre d’altres maneres mitjançant l’indicador de quilos
de brossa per habitant i dia. En el 2008 aquest valor es trobava en els 1,29 kg/hab-dia,
mentre que a finals del 2013 es produeix una reducció fins els 1,09 kg/hab-dia. Fet que,
percentualment, suposa una disminució del 16% d’aquest indicador. anmateix els anys
2014 i 2015 la generació per càpita va augmentar, situant-se en valors d’1 11 kg/hab-dia.
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Figura 5 Ràtio de generació de residus per habitant i dia. Font: Elaboració pròpia.

La composició de la bossa tipus és un indicador que fa referència a la composició dels
residus que generem tots els ciutadans a les nostres llars, així com els residus comercials
assimilables a municipals.
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Si es comparen les bosses tipus de Rubí (2013) o del PRECAT202, amb els percentatges de
residus recollits de manera selectiva al llarg del 2015, s’observa que:



A la bossa tipus de Rubí, el 59% de les escombraries estan formades per les
fraccions FORM, Vidre, Paper-cartró i envasos. Tanmateix, el percentatge de les
recollides selectives d’aquestes 4 fraccions a Rubí és tan sols del 19%.



Per tant, es calcula que el 40% en pes dels residus que actualment els
ciutadans de Rubí llencen al contenidor gris s’hauria de dipositar en els
contenidors de FORM, Vidre, Paper-cartró o envasos.

Figura 6 Comparativa de la bossa tipus, en pes, de amb la recollida de residus realitzada al llarg del
2015. Font: Elaboració pròpia.

La següent taula mostra els percentatges recollits respecte allò generat d’acord amb la
bossa tipus de Rubí, així com el percentatge de residus no separats, per fraccions. En
aquest sentit, per exemple s’observa que únicament es recull el 29% de la FORM
generada, que equival a afirmar que el 71% de la FORM que es genera es diposita en els
contenidors de rebuig. Aquesta dada indica doncs que el potencial de millora de la
recollida selectiva a Rubí és molt elevat.
’altra banda s’observa que la bossa tipus de Rubí en comparació amb la bossa tipus
establerta de manera provisional per tota Catalunya en el PRECAT20, presenta pocs canvis
rellevants.
Taula 1. Comparativa de la bossa tipus, en pes, amb la recollida de residus realitzada al llarg del
2015. Font: Elaboració pròpia.
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Bossa Tipus Bossa tipus
PRECAT20 Rubí 2013

Rubí
Recollida
2015

% Real
Recollit
Selectivament

% Real no
separat

FORM

30%

32%

9%

29%

71%

P/C

11%

9%

3%

37%

63%

Vidre

8%

8%

3%

40%

60%

EELL

9%

10%

3%

30%

70%

Altres

42%

41%

81%

--

En relació a la qualitat de les fraccions recollides, les caracteritzacions realitzades indiquen
que:
FORM

· l percentatge promig d’impropis3 a Rubí va incrementant-se anualment.

Envasos
Lleugers

· El nivell promig d’impropis detectats és de l’ordre del 27%.
· ’any 2012 es detecta el nivell d’impropis anual més elevat de tot el període
analitzat, per sobre del 30%.

3

Els impropis són els residus dipositats en la fracció que no els correspon.
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Figura 7. Impropis a la FORM i els Envasos Lleugers. Font: Elaboració pròpia.
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3.3. SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Al maig del 2008 es va implantar a Rubí el model de recollida de residus de les 5 fraccions.
Aquest canvi va suposar una reestructuració del conjunt del servei al carrer entre d’altres
el qual es va realitzar a través de diferents tipologies i volumetries de contenidors, per
cadascuna de les cinc fraccions.
Actualment,



Existeixen tres tipologies de contenidors al carrer: soterrats, de càrrega lateral i
de càrrega posterior.



El nombre total de contenidors al municipi és de 2.252, corresponents a un
volum de 4.999 m3.



La fracció amb un major nombre de contenidors és la resta (634), seguida de la
fracció orgànica (507).



La fracció resta és la que es troba en un major volum al carrer amb un total de
1.746 m3,que representa el 34,9% del volum total de contenidors al carrer.



a fracció amb una menor volumetria al conjunt del municipi és l’orgànica amb
194 m3, un 3,9% respecte el volum total.

El total de contenidors es distribueix en 507 àrees d’aportació arreu del terme municipal
cadascuna de les quals dóna servei, de promig a unes 147 persones.
e’n distingeixen dos tipologies d’àrees d’aportacions:




La bateria completa de les cinc fraccions.
Un contenidor de FORM i un de Resta.

En el nucli urbà es calcula que la mitjana de la distància màxima des del portal més
allunyat a una àrea d’aportació és de l’ordre de 80m. n el cas de les urbanitzacions
aquesta distància màxima és força superior ja que el criteri d’ubicació dels contenidors és
la sortida natural dels carrers.
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- Serveis de recollida porta a porta comercialEls residus comercials, si es barregen amb els municipals poden arribar a saturar els
contenidors per l’elevat volum que generen. És per aquest motiu que es fa necessària la
creació de circuits de recollida específics per a grans generadors.
En el cas de Rubí existeixen dos circuits establerts:
El cartró comercial, amb un total de 122 establiments adscrits el 2015. El
2013 aquesta xifra era de 254, és a dir que en 2 anys el nombre
d’establiments adherits ha disminuït en més d’un 50%.



La recollida de la FORM comercial que recull els residus orgànics d’un total de
48 establiments de diferents tipologies. l nombre d’establiments adherits a
aquest servei l’any 2013 era de 77 és a dir que en 2 anys el nombre
d’establiments ha caigut un 37%.

Nombre d'establiments adherits a la Recollida
Comercial



300
254
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200

-52%

150
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100
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50
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FORM COM

Figura 8 omparativa entre el nombre d’establiments comercials adherits als serveis de recollida
comercial de Paper-cartró i FORM.
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- Serveis de Deixalleria Els serveis de deixalleries en el municipi de Rubí són:





La Deixalleria Municipal de Cova Solera.
La Deixalleria Mòbil.
La Minidexalleria del Mercat.

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2010
COVA SOLERA 17.650
MÒBIL
8.527
TOTAL
26.177

2011
15.941
8.725
24.666

2012
14.815
8.691
23.506

2013
13.358
7.877
21.235

2014
13.219
6.356
19.575

Figura 9 volució del nombre d’usuaris dels serveis de eixalleria
Solera i Deixalleries Mòbils. Font Elaboració pròpia.

2015
13.415
8.091
21.506

unicipal de ova

- Servei de recollida de piles ctualment se’n troben distribuïts uns 122 contenidors a les diferents dependències
municipals, entitats i associacions, centres educatius i comerços de la ciutat.
- ervei de recollida d’esporga El servei de recollida d’esporga d’arbres i arbustos per a les llars del municipi es presta
amb una freqüència de funcionament setmanal, prèvia concertació del servei, per part del
ciutadà, a través del Telèfon Verd.
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- Servei de recollida de mobles i trastos vells quest servei té un funcionament molt semblant al de l’esporga. a freqüència és de 3
cops per setmana, en horari nocturn al nucli urbà i diürn a les urbanitzacions.
La seva gestió es realitza també a través del Telèfon Verd.
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Figura 10 Comparació de l’evolució del percentatge de trucades rebudes al Telèfon Verd en relació
al servei de recollida de mobles i d’esporga. Font: Elaboració pròpia.

- El compostatge casolàUna altra via de gestió dels residus orgànics domiciliaris establerta al municipi és el
compostatge casolà. Actualment, a la ciutat existeixen 341 compostaires.
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Figura 11 Evolució del nombre de compostaires. Font: Elaboració pròpia.

PÀGINA - 16 -

Anualment es realitza una campanya per a incorporar nous compostaires, així com es
realitza un seguiment dels existents per tal de verificar la seva correcta utilització.
A més, també hi ha 5 centres educatius que també porten a terme aquesta pràctica, tot
gestionant una part dels residus orgànics que se’n generen a les cuines dels mateixos.
’autogestió d’aquestes restes orgàniques implica un estalvi energètic i econòmic i, alhora,
la transformació d’un residu en un recurs. Per tant la no existència d’aquest residu.
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3.4. SITUACIÓ ACTUAL PER ÀMBITS DE GENERACIÓ DE RESIDUS
La població el 2015 de Rubí és de 74.536 habitants censats, els quals es distribueixen en
una superfície de 32,3 km2. La ciutat compta amb un total de 29.924 vivendes, de les
quals el 22,1% són unifamiliars i el 77,9% són habitatges en edificis.
a franja d’edat amb més població concentrada és l’interval que va dels 35 als 39 anys
amb un total de 7.554 persones que representen un 10,1% de la població total.
n la diagnosi s’inclou un càlcul estimat de la generació de residus a Rubí en els propers
anys. Aquest càlcul permet acotar les necessitats futures en matèria de gestió de residus
municipals, especialment de cara als serveis de recollida de residus i neteja viària.

Generació de residus real i prevista, tn
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Figura 12. Estimació de la generació de residus a Rubí fins el 2022. Font: Elaboració pròpia.

’activitat comercial de la ciutat es concentra, òbviament al nucli urbà del municipi,
principalment en l’àrea compresa entre els dos eixos viaris de la arretera de olins de Rei
i l’ vinguda de l’ statut.
La gestió de residus comercials, com a subcategoria dels residus municipals, és una peça
clau. egons un estudi realitzat per l’ nstitut erdà4 La generació de residus comercials
suposa un 36,5% de la generació de residus en l’àmbit municipal a Catalunya.

4

Estudi sobre la generació de residus comercials a Catalunya. Institut Cerdà. Desembre de 2014.
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l nombre d’activitats comercials censades a Rubí és de 1.691, de les quals un 19% són
bars, restaurants i càterings. Hi ha altres tipologies de serveis comercials que resulten de
gran rellevància en la generació de residus municipals, com són el Mercat Municipal, el
ercadal etmanal el ercat ecològic i d’artesania del Vallès o el Nou Mercadal
Setmanal.
’aquest conjunt pren especial rellevància el Mercat Municipal, que amb 52 parades
representa un 3% de la totalitat de les activitats comercials de Rubí. Es calcula que durant
el 2015 aquest complex comercial va generar 183 tones d’orgànica 37 tones de papercartró i 405 tones de resta.
Els polígons industrials del municipi són 11 i sumen una superfície que supera els de 3,7
km2 i acullen una totalitat d’unes 1.010 empreses. Entre les activitats industrials, destaca
la presència del sector del metall (22,1%), la maquinària (11,6%), la química (6,3%), les
edicions i arts gràfiques (5,8%), el suro i el plàstic (5,8%) i el tèxtil (5,3%).
Els polígons industrials mereixen una especial menció en aquesta diagnosi per la manca
d’informació envers els residus que s’hi generen. ctualment, es realitza una recollida
porta a porta de la fracció resta assimilable a municipal 3 cops per setmana.
Rubí compta amb un total de 61 centres educatius i 5 entitats d’associacionisme educatiu.
n total s’acullen més de 14.000 alumnes de distintes edats i disciplines.
Les entitats i associacions conformen el teixit associatiu d’una ciutat. n elles queden
recollides els diferents col·lectius de la població, els quals realitzen una tasca sòcio cultural imprescindible en el context del municipi. En total existeixen registrades unes 234
associacions i entitats.
’ dministració municipal disposa d’un total de 73 equipaments per tal de donar servei a
la ciutadania. En aquests espais existeixen diferents tipologies (espais culturals,
departaments administratius, centres esportius o de caire social) i hi treballen
aproximadament unes 600 persones.
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3.5.
Per una banda es disposa de servei del Telèfon Verd, a través del qual els usuaris poden
sol·licitar informació sobre els serveis que ofereix Rubinet o bé demanar que els vinguin a
buscar l’esporga o els mobles i trastos vells. Per l’altra, existeix el Servei Educatiu de
Residus el qual, al llarg dels darrers 8 anys, ha desenvolupat una tasca de comunicació,
educació i sensibilització que es pot resumir en un total de 78 campanyes d’informació,
comunicació i educació ambiental executades a través de 407 accions entre el 2008 i el
2015.
al remarcar que donat l’impacte positiu que generen determinades accions aquestes es
porten a terme de manera manera anual:



’ambientalització de les festes populars. través d’aquesta campanya es
gestiona i es distribueix vaixella compostable perquè tots els actes i festes
populars que es realitzen al llarg de l’any tinguin un impacte ambiental menor.



Formacions específiques. Es dissenyen específicament, segons la temàtica i el
perfil de la població diana que la sol·licita.



Els tallers de compostatge i el seguiment dels compostadors, es realitza
anualment des del 2009 pel gran benefici ambiental i econòmic que se’n
deriva de la implantació del compostatge casolà.



etmana uropea de la Prevenció de Residus. ’objectiu és organitzar durant
una mateixa setmana i en consonància amb altres municipis d’arreu d' uropa
accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

A més també es realitzen altres tasques de comunicació diàries com són:




Tasques de sensibilització de proximitat quotidiana i espontània.



omunicació a través d’e-mails a més de 1.200 participants, establiments
comercials serveis i escoles que alhora fan d’altaveu amb els seus mitjans de
comunicació interns, a les famílies del seu centre.

Dinamització de diferents xarxes socials per a la difusió de contingut de
sensibilització i dinamització de les diferents activitats adreçades a la
ciutadania. títol d’exemple es disposa d’un perfil de Facebook que compta
amb més de 600 seguidors.
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3.6. AVALUACIÓ DE COSTOS
Qualsevol producte provoca costos ambientals al llarg del seu cicle de vida. En el cas de la
gestió dels residus, podem classificar-los en tres fases diferents:

Figura 13 Esquema dels costos ambientals de la gestió dels residus. Font: Elaboració pròpia.

Costos ambientals
n relació als costos ambientals s’han calculat les missions equivalents de CO2
associades a la recollida i gestió dels residus de Vidre, FORM, Paper-cartró, Envasos
Lleugers i Resta per al cas de Rubí.
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Figura 14 Emissions equivalents de CO2 deguts a la gestió dels residus Rubí. Font: Elaboració
pròpia.

Degut al fet que les emissions equivalents de CO2 generades pels residus no recollits
selectivament (Resta) són superiors a les corresponents als residus recollits selectivament,
una millora en la recollida selectiva comportaria la disminució directa de les emissions de
Gasos d’efecte Hivernacle. Aquesta afirmació es visualitza de manera gràfica a la figura
anterior, la qual incorpora l’estimació d’emissions de
2 equivalents que es podrien
obtenir el 2022 en el supòsit que la fracció resta representés el 50% del total de residus
recollits en comptes del 72% actual. a reducció d’emissions en aquest cas seria de
l’ordre del 19%.
Costos econòmics
La gestió de residus suposa una sèrie de costos econòmics associats a la recollida i
transport de residus als gestors corresponents, als tractaments i processos de reciclatge i
a la disposició final del rebuig resultant d’aquests processos (amb els costos de disposició
en abocadors més el cànon per tona abocada vigent a atalunya). ’altra banda la
recollida selectiva dels residus i el reciclatge suposen uns ingressos degut a la venda de
materials i a les aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG). El retorn del cànon
també és una altra font d’ingressos relacionada amb els residus municipals.

En relació al cànon de residus municipals, que grava la gestió de la fracció resta, la seva
evolució, tant històrica com futura, experimenta una tendència constant a l’alça fet que
implicarà un augment sostingut en el cost de gestió de la fracció resta. A la gràfica següent
es mostra quina serà ‘evolució prevista del cànon en els propers anys.

PÀGINA - 22 -

Figura 15. Previsió d’augment de l’import del cànon de residus. Font: Agència de Residus de
Catalunya.

partir de l’any 2018 es planteja un únic cànon que s’aplicarà al dipòsit i a la incineració
dels residus municipals. Per a la valorització energètica5 dels residus municipals s’aplicarà
el 50% d’aquest cànon.
el balanç entre els totals de les despeses i dels ingressos s’obté quina és la part del cost
del servei que cal repercutir entre la ciutadania i les activitats econòmiques del municipi.
Aquesta part es recapta per mitjà de les taxes del servei de recollida, tractament i
eliminació dels residus municipals. Malgrat que aquests ingressos per taxes
d’escombraries haurien d’equilibrar els ingressos i les despeses del servei la realitat
acostuma a deixar un “grau de cobertura” de la taxa inferior al 100%. tall d’exemple en
l’any 2014 a Rubí el grau de cobertura del cost del servei de recollida i tractament dels
residus municipals va ser de l’ordre del 78%. ’altra banda atenent al balanç de costos
globals del 2015 dels serveis de recollida i tractament dels residus municipals de
4.853.092€ i, atenent a la població de 74.536 habitants, s’obté la dada global de
65,11€/hab·any.

La valorització energètica és un procés que minimitza el volum dels residus mitjançant la seva combustió i que aprofita
l'energia que genera aquest procés per produir vapor i electricitat.
5
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4. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE LÍNES ESTRATÈGIQUES DE
TREBALL 2017 - 2022
Un cop finalitzada la diagnosi tècnica, social, ambiental i econòmica del servei de recollida
de residu, en relació al municipi i els seus habitants, es presenta una matriu DAFO que
servirà com a resum, per recollir tots aquells factors que puguin influir tant positiva, com
negativament en el sistema de gestió de residus del municipi.
través d’aquesta metodologia es presenten de manera sintètica els factors endògens i
exògens que influeixen sobre el sistema objecte d’estudi mitjançant una matriu de doble
entrada: Debilitats/ Fortaleses i Amenaces/ Oportunitats.
Les fortaleses són els aspectes interns favorables del sistema, que el fan
competitiu i sostenible en termes socials, ambientals i econòmics.
Les debilitats són aquells aspectes interns que fan que el sistema resulti deficient
per tal d’atendre els objectius de millora.
Les oportunitats representen les circumstàncies o aspectes externs que són
potencialment favorables pel desenvolupament positiu del sistema.
Per últim, les amenaces són circumstàncies o aspectes aliens al sistema que fan
que dificultin el desenvolupament positiu del sistema.
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DIMENSIÓ INTERNA
FORTALESES
F.1 Gran ventall de serveis que faciliten la col·laboració
de la ciutadania.
F.2 Servei de recollida de residus consolidat i
experimentat.
F.3 Replantejament sistemàtic de les necessitats
logístiques del servei de recollida.
F.4 Execució anual de campanyes i accions ambientals
d’educació i sensibilització per a tots els públics.
F.5 Existència d’un departament de comunicació i
sensibilització sòlid.
F.6 Fidelització per part dels diferents sectors de la
població a les activitats i iniciatives impulsades pel
Servei Educatiu de Residus.
F.7 ’existència d’incentius econòmics per a la promoció
de la correcta selecció i prevenció de residus.

DEBILITATS
D.1 Percentatge d’impropis significatiu i creixent en la
fracció envasos lleugers.
D.2 Percentatge d’impropis en la F R amb tendència
creixent.
D.3 El volum total de contenidors de resta i FORM presents
als carrers no es correspon amb l’indicador bossa
tipus de Rubí.
D.4 enint en compte els percentatges de l’indicador
bossa tipus, la freqüència de recollida de fracció resta
és elevada.
D.5 s desconeix si l’ordenació dels contenidors a la via
pública incideix en la correcta selecció dels residus.
D.6
anca d’estandardització pel circuit de recollida porta
a porta de la FORM comercial.
D.7 Poc control sobre la gestió de residus que es realitza
dins del Mercat Municipal.
D.8 Manca de coneixement sobre les necessitats, en
quant a la gestió de residus assimilables a municipals
als polígons industrials.
D.9 No es realitza cap recollida selectiva als polígons
industrials.
D.10 Discontinuïtat en les formacions específiques
adreçades als treballadors del servei de recollida de
residus.
AMENACES
A.1 Es preveu que el cànon de dipòsit en abocador
incrementi en els propers anys del servei.
A.2 Elevat grau de matèria orgànica en la fracció resta.
A.3 Ús extens de bosses de plàstic en la selecció de
residus orgànics.
A.4 Disminució acusada en la recollida del paper i cartró.
A.5
ecreixement en l’ús del servei de recollida de
voluminosos.
A.6 Baix ús del servei del Telèfon Verd respecte el nombre
d’abandonament de residus.
A.7 Ús del servei de deixalleries decreixent, així com
reducció en les tones de residus aportats.
A.8
isminució de l’índex de recollida selectiva.
A.9 Fort desequilibri entre l’indicador de la bossa tipus
amb la generació de residus real.
A.10 La fracció roba i calçat té un pes significatiu en la
bossa tipus del municipi.
A.11 Els impropis de les fraccions FORM i envasos lleugers
es troben al llindar respectiu establert per reduir els
retorns econòmics realitzats pels organismes que els
gestionen.
A.12 Els costos econòmics del servei percebuts com a
rellevants, per part de la ciutadania i les activitats
econòmiques.

OPORTUNITATS
O.1 Evolució de la generació de residus per càpita
decreixent.
O.2 a població reconeix l’impacte positiu i necessari de
realitzar la recollida selectiva de residus.
O.3 Increment percentual de la generació de la FORM
respecte les altres fraccions.
O.4 Establiment de nous serveis de recollida
complementaris de residus especials.
O.5 xistència d’organismes externs que donen suport a
través d’accions de sensibilització o subvencions
econòmiques.
O.6 Disminució del volum de FORM recollit.
O.7 Reducció progressiva de la generació de la fracció
resta.
O.8 Tractament de la fracció resta a través del CTR Vallès.
O.9 ncrement d’usuaris del servei de recollida
d’esporga.
O.10 és d’un 20% dels establiments comercials del
municipi, són generadors de residus orgànics,
principalment.
O.11 Elevat nombre de ciutadans en diferents etapes
d’escolarització.
O.12 Teixit associatiu sòlid en el conjunt del municipi.
O.13 aix percentatge d’impropis en la fracció vidre i
paper i cartró.
O.14 Canals de comunicació oberts i bidireccionals amb la
ciutadania (Telèfon Verd, facebook, twitter).
O.15 ’estalvi energètic i d’emissions de
2 es troba
fortament relacionat a la recuperació de determinats
materials.
O.16 Activitat econòmica i comercial extensa i
organitzada.
O.17 Nombroses oportunitats per a la promoció de la
reutilització de materials.
O.18 nici d’una nova contracta del servei de recollida de
residus i de la gestió de la deixalleria municipal.
DIMENSIÓ EXTERNA
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- OBJECTIUS GENERALS Els objectius generals del Pla Local de Residus de Rubí s’alineen amb els objectius
estratègics del PRECAT20 i del PREVOC, tot incloent-hi aspectes més propis de la realitat
local del municipi.

OBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE RESIDUS DE RUBÍ 2017 – 2022
1. Potenciar la visió dels residus com a recursos.
2. Reduir la generació de residus a través de l’impuls de la
prevenció i, particularment, de la reutilització.
3. Incrementar la valorització del conjunt de residus,
particularment la valorització material des d’una òptica
d’economia circular i baixa en emissions de carboni.
4. Fomentar la transparència i la sostenibilitat econòmica en
la gestió dels residus.
5. Assolir el 60% de recollida selectiva el 2020.
6. Millorar els serveis de gestió de residus municipals, tenint
en compte criteris mediambientals i socials, adaptant-se a
les necessitats generals de la ciutadania.
7. Cercar la participació activa i la coresponsabilitat entre la
ciutadania, entitats i teixit comercial, a favor de la
protecció del medi ambient, la reducció dels impactes
associats a la gestió dels residus i a l’ús responsable dels
recursos.

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
PRECAT20 I PREVOC

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
ADDICIONALS

- LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE TREBALL partir de la diagnosi elaborada de l’estudi i concreció del conjunt de debilitats
amenaces fortaleses i oportunitats així com de la proposta d’objectius generals del Pla
Local de Residus de Rubí, es proposen les línies estratègiques de treball, les quals, durant
el període 2017 – 2022, haurien de desenvolupar-se mitjançant un conjunt d’accions
concretes amb la finalitat de portar Rubí a l’escenari visualitzat del 2022.
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Les línies estratègiques proposades es categoritzen en 4 eixos:
EIXOS ESTRATÈGICS DEL PLA LOCAL DE RESIDUS DE RUBÍ 2017 – 2022
Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.
Eix 2 . Reutilització i preparació per a la reutilització.
Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.
Eix 4. Aspectes transversals.
Eix 1. Prevenció de residus i consum responsable.
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
E1.7

Prevenció del malbaratament alimentari.
Promoció de l’ús responsable del paper.
Foment de la minimització d’embalatges en el consum.
Foment de la minimització de les bosses d’un sol ús.
Foment del consum immaterial.
Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços locals.
studi de la viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit devolució i retorn
(SDDR) a Rubí.
E1.8
mbientalització d’esdeveniments i festes populars.
E1.9 Promoció de consum responsable.
E1.10 Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que aquests arribin de
manera no controlada, al medi.
E1.11 Foment de l’economia circular en el sector industrial.
Eix 2. Reutilització i preparació per a la reutilització.
E2.1
E2.2
E2.3

Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de productes.
Foment de la cultura de la reparació de productes.
reació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i R
s.

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge.
E3.1
E3.2
E3.3
E3.4
E3.5

Promoció de l’hàbit entre la ciutadania de la correcta separació en origen dels
residus.
Potenciació de les recollides selectives dels residus generats en el sector
comercial en general i, en especial, en el Mercat Municipal.
Promoció de la reducció de productes impropis dins de cada fracció de residus
recollida selectivament.
Realització d’un estudi de viabilitat i si s’escau introducció de canvi de model
de recollida en algunes zones del municipi.
Estudi del model de recollida, dels residus assimilables a municipals, en el
polígons industrials.
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Eix 4. Aspectes transversals.
E4.1
E4.2
E4.3

E4.4

Evolució del servei de deixalleria actual cap a una visió més àmplia de “ entre
de erveis ediambientals”.
reació d’una ordenança municipal de residus.
Elaboració de nous plecs de condicions per al control dels nous serveis de
recollida de residus amb coherència amb el contingut final del Pla Local de
Residus i dels resultats dels estudis que s’hagin realitzat com a conseqüència
d’aquest pla.
Revisió de l’ordenança fiscal per ampliar les mesures que fomentin la reducció
la reutilització i la recollida selectiva dels residus.
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