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1.  INTRODUCCIÓ 

 
El Pla Local de Residus Municipals pel període 2017 – 2022 pretén fer un pas endavant en 
la prevenció, la reutilització i la gestió dels residus municipals que, fins a la data actual, 
s’està duent a la nostra ciutat. 
 
Des del “Model de Gestió Integral dels Residus Municipals – Projecte Residu Mínim”, 
aprovat el 2001, o des de la implantació, en el 2008, del “Model 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.  
 
La jerarquia de gestió de residus tradicional de “Prevenció, Recollida Selectiva, Valorització 
i Disposició final”, que emanava de la normativa europea en matèria de residus, ha sofert 
darrerament una evolució del concepte quan s’ha posat èmfasi en les operacions de 
“Reutilització” i de “Preparació per a la reutilització”. Cal impulsar, doncs, noves mesures 
de prevenció dels residus, ampliar -si s’escau- l’angle de visió de la gestió municipal i cal, 
també, un major reciclatge dels residus per a que, en un conjunt, el rebuig de la nostra 
ciutat amb destí final a l’abocador sigui molt poc. Idòniament zero residus, cent per cent 
recursos. 
 
Aquest Pla Local de Residus Municipals pretén integrar en un mateix document tres grans 
eixos de treball: la prevenció, la reutilització i preparació per a la reutilització i la gestió dels 
residus. Aquest plantejament inclou el paper que les persones juguem en totes i 
cadascunes de les fases de gestió de residus i també ha de considerar i incloure aquells 
factors (consciència ambiental, consciència econòmica, control social, capacitat de gestió i 
d’organització de les administracions, etc.) que fan que un determinat model de gestió, i de 
prevenció dels residus, sigui aplicable –o no- al nostre municipi. 
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Per a l’elaboració del pla, es partirà d’una fase prèvia de diagnosi que ens ha de permetre, 
d’una banda, conèixer el context jurídic en el que ens movem i, d’altra banda, posar en 
comú la informació del punt de partida. Per això, la diagnosi, que conforma aquest 
document anomenat ‘Bloc I’ d’aquest Pla Local, preveu aportar la síntesi de: 
 

• Què s’ha realitzat, en els darrers anys, en matèria de prevenció i de promoció 
de les recollides selectives. 

• Quina ha estat l’evolució de la generació i de la recuperació dels residus 
municipals. 

• Quins són els costos econòmics i ambientals. 

• Quins són els àmbits de generació dels de residus municipals. 

• Quins són els conjunts de factors DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats) que es desprenen de l’anàlisi dels elements d’aquesta diagnosi. 

 
Però som cadascú dels ciutadans i ciutadanes els qui decidim els nivells d’implicació en la 
prevenció de la generació dels residus municipals o en la promoció de la reutilització dels 
recursos. I també, som cadascú de nosaltres qui decidim el nostre grau de participació en 
les recollides selectives, en funció de la consciència ambiental, econòmica, els 
condicionants, facilitadors o inhibidors que rebem, la flexibilitat i “confortabilitat” dels 
serveis de recollida. A més, som les persones les que gestionem els serveis de recollida o 
les plantes de tractament. Per tant, cal generar una implicació activa de la ciutadania en la 
definició i execució d’aquest Pla Local de Residus i, per això, cal definir el Pla a partir d’un 
procés participatiu, és a dir,  a partir de les aportacions de tots els agents involucrats en la 
generació dels residus municipals: la ciutadania, la xarxa comercial, els centres escolars, el 
teixit associatiu i l’administració. 
 
Per tot això, aquest Pla Local de Residus ha de fer èmfasi en el desenvolupament dels 
instruments necessaris per aconseguir els objectius de prevenció, de reutilització i de 
reciclatge a través de les persones, ja sigui de forma individual, com a activitat econòmica, 
com a escola, com a entitat social o com administració. D’altra banda, el Pla Local de 
Residus ha de definir els mitjans materials i les estratègies de gestió que donin el suport 
logístic adient per assolir aquests objectius fixats de prevenció, de reutilització i de 
reciclatge.  
 
Finalment, malgrat no és l’objecte principal d’aquest pla, és possible que del procés 
participatiu es dibuixi i es faci l’enfocament que es consideri en relació a les 
infraestructures necessàries per als tractaments de cadascuna de les fraccions dels 
residus municipals que es generaran segons els objectius i escenaris plantejats. 
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2.  MARC COMPETENCIAL 

2.1.  Competències de l ’Estat 

Entre els títols competencials que la Constitució Espanyola atribueix a l’Estat s’hi troba la 
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient (article 149.1.23). En conseqüència, en 
matèria de residus, correspondrà a l’Estat la competència per dictar la legislació bàsica. 
 
A més, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats, estableix que 
l’Administració General de l’Estat té competències per elaborar els Plans Nacionals marcs 
per a la gestió dels residus i establir els objectius mínims de reducció de la generació dels 
residus i, entre altres competències, assigna a l’Estat les potestats de vigilància, inspecció i 
sanció en l’àmbit de les seves competències.  
 

2.2.  Competències de la General itat  

La Comunitat Autònoma de Catalunya té atribuïda la competència de desenvolupament 
legislatiu, d’execució i d’establiment de normes addicionals de protecció en matèria de 
residus, d’acord amb el que disposa l’article 144 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
2006. 
 
Correspon a la Comunitat Autònoma de Catalunya l’elaboració dels Plans autonòmics de 
residus, com és el cas del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20), així com les competències 
d’autorització, vigilància, inspecció i sanció de les activitats de producció i gestió de 
residus.  
 

2.3.  Competències de l ’Ajuntament 

En matèria específica de residus la competència és compartida entre la Generalitat de 
Catalunya i els ens locals que conformen l’organització territorial. La delimitació de les 
funcions d’ambdues institucions públiques s’estableix en el Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus; en la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local i en la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, Municipal i de Règim Local. 
 
D’acord amb allò disposat a el Decret Legislatiu 1/2009, a la Llei 22/2011 i a la normativa 
reguladora del règim local, la gestió dels residus municipals és una competència pròpia del 
municipi. 
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L’article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya 
disposa que el municipi té competències pròpies, entre altres, en matèria de protecció del 
medi, de recollida i de tractament de residus. 
 
La Llei 22/2011 manté en vigor la prestació obligatòria per a tots els municipis, 
independentment del número d’habitants, de la recollida, el transport i, com a mínim, 
l’eliminació de residus. A més, pels municipis de més de 5.000 habitants, la Llei estatal 
dicta obligatòria la implantació, per part dels ens locals, de la recollida selectiva de residus 
municipals. Aquesta recollida selectiva s’ha d’entendre que abasta els residus de vidre, 
paper, cartró, plàstic, piles, metalls, matèria orgànica i d’altres residus susceptibles de 
valorització. 
 
D’altra banda, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus, estableix que la gestió dels residus municipals és una 
competència pròpia del municipi que, independentment o associat, haurà de prestar com a 
mínim el servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig 
dels residus municipals. A més, aquesta llei atribueix als municipis de més de 5.000 
habitants i, si s’escau, als consells comarcals, l’obligació d’establir el servei de deixalleria. 
 

2.4.  Competències de la comarca 

La Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, estableix que les 
comarques poden exercir competències en matèria de gestió de residus en els supòsits de 
dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció del servei per 
altres títols. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Rubí ha anat delegant al Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Occidental (CRVOC) les competències en tractament, valorització i 
disposició del rebuig dels residus municipals generats en el seu àmbit territorial. 
 
 
  



 

  
 
  
  PÀGINA  - 9 -  
 

DIAGNOSI – PLA LOCAL DE RESIDUS MUNICIPALS 2017-2022	

3.  TERMINOLOGIA 

 
A continuació es defineix la terminologia més rellevant que es valora necessari incloure en 
aquest Pla Local de Residus Municipals per ajudar al lector a conèixer el significat d’alguns 
termes relatius als aspectes de la prevenció, la reutilització i de la gestió dels residus. 
 

• Autocompostatge: ús de la tècnica del compostatge en origen per als residus 
orgànics del jardí i alimentaris. Engloba tant el compostatge domèstic com el 
compostatge comunitari. 

• Bosses compostables: bosses fabricades amb una matèria primera que pot 
ser descomposta mitjançant un procés de compostatge. 

• Caracterització de residus: determinació del tipus, composició, pes i/o 
volum i proporció dels diferents components d’una mostra de residus. 

• Compost: producte orgànic, higienitzat i parcialment estabilitzat, que 
procedeix del procés de compostatge, l’ús del qual pot resultar beneficiós per al 
sòl i el desenvolupament de les plantes. 

• Compostador: recipient de petites dimensions on es diposita la matèria 
orgànica per a obtenir-ne el compost. 

• Compostatge: procés de transformació microbiològica aeròbica, sota 
condicions controlades, de residus orgànics en compost. 

• Compostatge casolà: tècnica de compostatge (per exemple, mitjançant 
autocompostadors) per als residus orgànics del jardí i de restes alimentàries 
que generen els habitants d’una sola llar i que es porta a terme in situ en el 
mateix habitatge. 

• Compostatge comunitari : tècnica de compostatge de residus orgànics del 
jardí i de restes alimentàries que generen els habitants de diverses llars i que 
es porta a terme en un punt centralitzat, que és compartit pels usuaris. 

• Consum immaterial : aquell que no es fonamenta en béns materials, sinó 
bàsicament en serveis. 

• Consum responsable: aquell que es realitza en el marc d'un canvi d'actitud 
respecte el consum massiu i sense reflexió, és a dir, una adquisició de béns 
més ètica, sota necessitats reals i no induïdes per la influència excessiva de la 
publicitat. En el marc de la prevenció, un consum de béns generador de menys 
residus. 

• Deixal ler ia: centre d’aportació i emmagatzematge selectius de residus 
municipals que no són objecte de recollida domiciliària amb l’objectiu de 
facilitar-ne la valorització o gestió correcta. Aquestes instal·lacions són d’ús de 
particulars, de comerços i de petites activitats econòmiques, d’acord amb les 
ordenances municipals. 
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• Envasos i  residus d’envasos (ERE):  es consideren envasos tot producte 
fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s’utilitzi per contenir, 
protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries 
primeres, fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, 
distribució i consum. També es consideren envasos tots els articles d’un sol ús 
utilitzats amb aquesta mateixa finalitat. En aquest concepte s’inclouen 
únicament els envasos de venda o primaris (envàs en contacte amb el 
producte), els envasos col·lectius o secundaris (envàs que agrupa diferents 
envasos primaris) i els envasos de transport o terciaris (embalatge o envàs per 
al transport d’envasos secundaris). Es consideren envasos industrials o 
comercials aquells que siguin d’ús i consum exclusiu a les industries, comerços, 
serveis o explotacions agrícoles i ramaderes i que, per tant, no siguin 
susceptibles d’ús i consum ordinari en els domicilis particulars. El residu 
d’envàs, és tot envàs o material d’envàs del qual el seu posseïdor se’n desprèn 
o té l’obligació de fer-ho segons la normativa vigent. 

• Envasos Lleugers: fracció dels envasos amb la característica comuna de 
tenir una baixa relació pes/volum. Aquesta fracció està fonamentalment 
constituïda per ampolles i pots de plàstic, plàstic film, llaunes i brics o cartró 
per begudes. 

• Fracció inorgànica (FIRM): nom que es fa servir per referir-se a la fracció 
seca dels residus. 

• Fracció orgànica (Fracció orgànica de residus municipals:  FORM):  
fracció fonamentalment constituïda per restes de menjar (verdures, fruita, 
closques, peles, carn, peix, farines, etc) i restes vegetals (jardineria i poda), 
susceptibles de degradar-se biològicament. 

• Fracció vegetal (FV):  fracció dels residus municipals constituïda per restes 
vegetals de jardineria i poda, susceptible de degradar-se biològicament. 

• Fracció RESTA: fracció residual dels residus municipals, obtinguda un cop 
efectuades les recollides selectives i que encara pot contenir materials 
valoritzables. 

• Generació de residus: quantitat de residus produïts en un àmbit territorial 
determinat. 

• Generador singular: activitat productora d’una o més fraccions residuals 
que per característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus residus pot 
ser susceptible d’una gestió específica que millori les possibilitats de 
valorització. 

• Gran productor: empresa o institució que, per les seves característiques, 
constitueix un generador de grans quantitats de residus d’una determinada 
fracció al sistema, la qual cosa justifica l’adopció de mesures expressament 
orientades a una recollida específica. 
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• Gestió de residus: conjunt d’activitats que comprèn la recollida, el transport, 
l’emmagatzematge, la valorització, el tractament i la disposició dels residus. 

• Impacte ambiental: alteració de les característiques inicials del medi 
ambient provocada per l’activitat humana. 

• Impropis: elements no sol·licitats i presents en una determinada fracció dels 
residus municipals recollits selectivament. 

• Planta de tractament de RESTA: planta dedicada a recuperar materials 
continguts a la fracció RESTA i/o a l’estabilització de la matèria orgànica 
residual continguda en aquesta fracció. 

• Preparació per a la reuti l i tzació: inclou les operacions de revisió, neteja i 
reparació per a la recuperació, en la què un producte o els seus components, 
que han esdevingut residus, són “preparats” per facilitar-ne la reutilització 
sense necessitat de cap altre procés. 

• Prevenció: conjunt de mesures preses abans que una substància, material o 
producte esdevinguin residus, amb l’objectiu de reduir: 

o La quantitat de residus (incloent la reutilització o l’extensió de la vida 
dels productes); 

o Els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient 
dels residus generats; 

o El contingut de substàncies perilloses en materials i productes. 

• Reciclatge: opció de valorització de residus que consisteix en utilitzar aquests 
materials en el procés de fabricació del mateix producte o d’un de nou. 

• Recoll ida selectiva: separació i classificació dels residus per facilitar-ne la 
valorització o correcta gestió. 

• Reducció en origen: en l’àmbit dels residus municipals s’entén com la 
disminució del volum o la perillositat dels residus generats a partir d’accions de 
consum responsable de productes menys generadors de residus i de productes 
reutilitzables. 

• Residu comercial : residus municipals generats per l’activitat pròpia del 
comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els 
serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els 
residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als 
municipals. 

• Residu municipal (RM): residus generats als domicilis particulars, els 
comerços, les oficines els serveis, i també els que no tenen la consideració de 
residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als 
que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de 
residus municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones 
verdes, àrees recreatives i platges, els animals domèstics morts, els mobles, els 
estris i els vehicles abandonats, els residus i els enderrocs procedents d’obres 
menors i reparació domiciliària. 



 

  
 
  
  PÀGINA  - 12 -  
 

DIAGNOSI – PLA LOCAL DE RESIDUS MUNICIPALS 2017-2022	

• Residu municipal especial  (RE):  residus municipals, que no es poden 
gestionar com a residus municipals ordinaris sinó que requereixen un 
tractament especial per evitar efectes perjudicials en el medi ambient o en la 
salut de les persones, com pintures, coles, medicaments, cosmètics, olis 
lubricants, bateries de cotxe, piles, etc. 

• Residu municipal especial  en petites quantitats (REPQ): residus 
municipals especials, que es generen en petites quantitats, de manera dispersa 
pel territori en múltiples activitats productives. Quant als residus municipals, 
entenem que la producció de residus especials sempre serà en petites 
quantitats, per tant, n’hi hauria prou amb la definició de RE. 

• Residu municipal voluminós, o voluminosos (RVOL): residus que per la 
seva grandària distorsionen la gestió ordinària dels residus municipals. 

• Residus d’aparel ls elèctr ics i  e lectrònics (RAEE):  fracció formada per 
aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, components, consumibles i 
subconjunts que els componen, procedents tant de llars particulars com d’usos 
professionals, a partir del moment en que passin a ser residus. 

• Reuti l i tzació: qualsevol operació per la qual un producte o els seus 
components que no són residus es tornen a utilitzar per al mateix propòsit pel 
qual van ésser concebuts. 

• Separació en origen: separació de les diferents fraccions de residus en 
recipients diferenciats, en el mateix lloc i moment en què es generen, a fi de 
facilitar-ne la recollida i valorització posterior. 

• Sistema de Dipòsit ,  Devolució i  Retorn (SDDR): model de gestió, 
generalment pels envasos, en què l’envasador implanta un sistema per 
recuperar físicament del mercat els envasos per a una posterior reutilització 
(SDDR reut) o valorització material (SDDR vm). Per garantir aquest retorn, 
l’envasador cobra un import en concepte de dipòsit al client, import que és 
retornat en el moment de fer efectiva la devolució de l’envàs. Aquest procés es 
produeix en tota la cadena de distribució i comercialització, fins al consumidor 
final. 

• Sistema Integrat de Gestió de residus (SIG):  model de gestió de residus 
en que les empreses responsables de posar al mercat els productes han de 
pagar un import a una societat gestora constituïda pels propis fabricants del 
producte/residu específic per tal de gestionar per si mateixes finançar la gestió 
amb la finalitat d’assegurar el compliment dels objectius de reciclatge i 
valorització segons la normativa vigent. Són exemples de societats gestores de 
SIG: Ecoembes, Ecovidrio, Sigre, Ofiraee, etc. 

• Subproductes: matèries que s’utilitzen com a substituts de productes 
comercials i/o de primeres matèries i que són recuperables sense necessitat 
de sotmetre’ls a operacions de tractament. 
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• Tractament de residus: operació o conjunt d’operacions que tenen per 
objecte modificar les característiques físiques, químiques o biològiques d’un 
residu per tal de reduir o neutralitzar les substàncies perilloses que conté, 
recuperar-ne matèries o substàncies valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font 
d’energia o adequar el rebuig a la deposició. 

• Valorització: qualsevol operació el resultat principal de la qual sigui que el 
residu serveixi a una finalitat útil al substituir a d'altres materials que d'una 
altra manera s'haurien emprat per a complir una funció particular, o que el 
residu sigui preparat per a complir aquesta funció, a la instal·lació o en 
l'economia en general. 
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4.  OBJECTIUS 

L’objectiu general del Pla Local 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.  
 
A 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 i 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. 
 
 

 
Figura 1. Recoll ides selectives per municipis del Val lès Occidental l ’any 2015. Font:  
Consorci  per a la Gestió de Residus del Val lès Occidental.  
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5.  DIAGNOSI 

En els apartats que conformen el nucli de la diagnosi, es desglossa i es posa de manifest 
l’evolució en matèria de residus pel període 2008-2015.  
 
Tota aquesta informació tindrà com a finalitat última l’anàlisi de la situació actual per tal 
plantejar, més endavant, un pla d’actuació. 
 

5.1.  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.  
 
En primer lloc, la prioritat ve marcada per la minimització del volum de residus generats, 
que inclou: la prevenció, la reutilització i la preparació per la reutilització. A continuació, es 
defineix la correcta selecció de residus en origen per tal de maximitzar la valorització dels 
materials recuperables (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos). I per últim, la disposició 
final del rebuig (eliminació).  
 
 

 
F igura 2. Jerarquia de gestió dels residus establerta per la normativa vigent.  Font:  
Elaboració pròpia .  
 
En l’esquema següent es dibuixa la jerarquia esmentada, tot incloent els percentatges dels 
fluxos corresponents a l’exercici 2015. 
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F igura 3 Model de gestió de residus de Rubí.  Font:  Elaboració pròpia.  
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5.2.  EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS (2008-2015) 

L’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 que han seguit cadascuna de les 
recollides selectives a Rubí. 
 
Tanmateix, l’anàlisi d’aquestes dades permetrà, més endavant, establir un debat i 
concretar els objectius de reciclatge a la nostra ciutat per l’horitzó de l’any 2022. 
 
 

-  FRACCIÓ ORGÀNICA DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS (FORM) – 

 

Figura 4 Evolució de la recol l ida selectiva de la fracció orgànica de residus 
municipals (FORM). Font:  Elaboració pròpia. 
 
 
 
Com es pot observar, la recollida selectiva de matèria orgànica va tenir un màxim en el 
2009 arribant a les 3.277 tones aportades. A partir d’aleshores les quantitats recollides 
han anat seguint una tendència a la baixa arribant a les 2.770 Tones recollides el 2015, la 
qual cosa significa una davallada del 15% respecte els valors assolits el 2009. 
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-  EL VIDRE – 

 

 

Figura 5 Evolució de la recol l ida selectiva de la fracció vidre. Font:  Elaboració 
pròpia. 
 
 
En la gràfica anterior es detecta que, a banda de la punta de recollida selectiva de l’any 
2009, que es repetirà en la gran majoria de gràfiques de les altres fraccions, les tones de 
recollida selectiva de vidre van disminuint entre el 2009 i el 2015, en un 33%.  
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-  EL PAPER I  CARTRÓ -  

 

 

Figura 6 Evolució de la recol l ida selectiva de la fracció paper i  cartró.  Font:  
Elaboració pròpia.  
 
 
El perfil de l’evolució del paper i cartró recollit en els darrers anys també és similar a les 
anteriors fraccions analitzades. Però, en el cas d’aquesta fracció, s’observa una davallada 
més significativa de les tones recollides pels serveis municipals. En el 2015 s’han recollit 
1.049 tones, quantitat que suposa pràcticament la tercera part de paper i cartró recollit en 
el 2009, que van ser 2.863 tones. La tendència de la recollida municipal d’aquesta fracció 
és clarament a la baixa fins el 2013, moment en què la recollida toca fons i inicia un tímid 
procés de recuperació. 
 

-  ELS ENVASOS -  

Pel que fa als envasos, cal tenir present que a mitjans de 2008, amb la implantació del 
Model de les cinc fraccions, es va iniciar la recollida selectiva dels envasos a la ciutat 
mitjançant contenidors. D’altra banda, al llarg de tot l’any 2009, el nou model implantat a 
la ciutat va conviure amb el funcionament de la Planta Municipal de Triatge de Rubí i, a 
partir de gener de 2010, es va clausurar la planta de triatge, de manera que els envasos 
van passar a ser recollits només per mitjà dels contenidors grocs. 
 
En la figura següent es pot observar que, en el període comprès entre el 2011 i el 2015, la 
quantitat d’envasos recollits anualment s’ha mantingut estable, però en valors inferiors als 
assolits el 2009 i 2010. 
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Figura 7 Evolució de la recol l ida selectiva de la fracció envasos. Font:  Elaboració 
pròpia. 
 
 
Tot seguit s’exposen les dades conjuntes de les recollides de residus: 
 

 
Figura 8 Evolució de les diferents fraccions de residus recol l ides a Rubí.  Font:  
Elaboració pròpia.  
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En la taula comparativa de la figura anterior, on es mostren l’evolució de les quatre 
fraccions de selectiva, s’observa que la fracció de paper i cartró ha patit una forta 
davallada en comparació amb la resta de selectives.  
 

-  FRACCIÓ VEGETAL -  

 

Figura 9 Evolució de la recol l ida selectiva de la fracció vegetal.  Font:  Elaboració 
pròpia. 
 
L’evolució de les dades de la recollida selectiva de la fracció vegetal es veuen alterades 
degut, bàsicament, als canvis de gestió que s’han anat produint en el tractament de 
l’esporga municipal al Servei de Parcs i Jardins. No obstant això, s’aprecia que, en els 
darrers anys i, de manera general, les tones de recollida selectiva de la fracció vegetal 
s’han anat incrementant progressivament fins arribar a les 653 tones de l’any 2014. El 
2015, però, la recollida d’aquesta fracció va patir una disminució del 9% respecte l’any 
anterior. 
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-  VOLUMINOSOS (MOBLES I  TRASTOS VELLS) -  

 

 

Figura 10 Evolució de la recol l ida de voluminosos (andròmines i  trastos vel ls) .  Font:  
Elaboració pròpia. 
 
 
S’observa que la quantitat recollida de residus voluminosos va experimentar una tendència 
general a la baixa fins el 2014. El 2015 la tendència sembla que s’inverteix i s’assoleixen 
valors similars als obtinguts l’any 2012. 
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-  RESIDUS ESPECIALS I  RESTA DE RESIDUS APORTATS A LES DEIXALLERIES – 

La quantitat de tones aportades als serveis de deixalleria pel que fa als residus especials i 
a la resta de residus aportats a la deixalleria, tal i com es pot observar en la gràfica 
següent, ha anat disminuïnt en els darrers anys. Els resultats obtinguts el 2015, tot i 
superar lleugerament els de l’any anterior, són 58% inferiors als del 2009.  
 
 

 
Figura 11 Evolució de la recol l ida d’altres residus de deixal ler ies. Font:  Elaboració 
pròpia 
 
 
 
Per altra banda, hi ha altres recollides de residus que no es poden considerar del tot 
especials,  com la roba i l’oli, que disposen d’un circuit de recollida establert i centralitzat a 
través de la deixalleria, però amb una rellevància en pes molt menor.  
 
En el cas de la roba al 2015 es van recollir unes 177 tones d’aquest material, un 17% 
menys respecte el 2012.  
 
D’altra banda, la recollida d’oli domèstic, s’ha vist incrementada en un 15% respecte 
l’exercici 2012 amb un total de 24,6 tones recollides el 2015. 
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-  RESTA -  
 
A la gràfica que es mostra a continuació, es pot observar, per una banda, la dada 
corresponent al 2009 on, les puntes de recollides selectives observades en els apartats 
anteriors, queden reflectides en una reducció de la resta de l’ordre de 2.000 tones. Cal 
tenir present, també, que en el 2009 va conviure a Rubí el model de les cinc fraccions -
totalment implantat- amb el funcionament de la Planta Municipal de Triatge de Rubí. 
 
D’altra banda, en els darrers quatre anys, les tones totals de resta s’han anat reduint des 
de les 23.478 tones del 2010 fins a les 21.111 tones del 2013, el que representa una 
reducció del 10% de tones recollides. El 2014 i 2015 la quantitat recollida ha tornat a 
augmentar, situant-se a valors similars als assolits el 2012. 
 
 

 
Figura 12 Evolució de la recol l ida de la fracció resta. Font:  Elaboració pròpia. 
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Tractament de la Resta al  CTR-Val lès 
 
La fracció resta és la part dels residus municipals de la nostra ciutat que té com a destí, 
des del desembre de 2010, el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR-
Vallès). Aquesta instal·lació comarcal realitza un tractament mecànic i biològic previ a la 
disposició com a rebuig dels residus en un abocador controlat de classe II (també conegut 
com dipòsit de residus no especials).  
 
Posteriorment al tractament mecànic-biològic, les sortides de la planta del CTR-Vallès es 
detallen a la taula següent: 
 
Taula 1 Sort ida de materials procedents del Centre de Tractament de Residus del 
Val lès Occidental (CTR- Val lès) per a tota la comarca. Font Consorci  per a la Gestió 
dels Residus del Val lès Occidental.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tones Recup. Tones Recup. Tones Recup. Tones Recup. Tones Recup.
Alumini 248 0,2% 352 0,2% 302 0,2% 375 0,3% 400 0,3%
Brick 619 0,4% 689 0,5% 679 0,5% 743 0,5% 746 0,5%
Film 356 0,2% 308 0,2% 227 0,2% 978 0,7% 176 0,1%

Pead 634 0,4% 718 0,5% 679 0,5% 490 0,3% 843 0,6%
Caixes de plastic 77 0,1% 73 0,1% 65 0,1% 84 0,1% 78 0,1%
Pet 1145 0,7% 1319 0,9% 1479 1,1% 1611 1,1% 1651 1,1%
Mix 1717 1,1% 2213 1,5% 1806 1,3% 2110 1,5% 2039 1,4%
Paper-Cartró 805 0,5% 1011 0,7% 1070 0,8% 1119 0,8% 1103 0,7%
Fèrric 2212 1,4% 2418 1,7% 1998 1,4% 2279 1,6% 2097 1,4%
Ferralla 46 0,0% 29 0,0% 29 0,0% 31 0,0% 32 0,0%
Material elèctric 0 4 0,0% 16 0,0% 38 0,0% 20 0,0%
Vidre 4964 3,3%
Materials recuperats 
sortints de planta

7.859 5,1% 9.135 6,2% 8.350 5,9% 9.858 6,8% 14.148 9,4%

Material Estabilitzat 14.713 9,5% 20.461 14,0% 21.447 15,1% 20.285 13,9% 19.943 13,2%
Rebuig a Abocador 96.325 62,3% 82.210 56,1% 83.954 59,1% 79.898 54,8% 82.978 55,1%
Pèrdues de procés per 
humitat

23,2% 23,7% 19,9% 24,5% 22,3%

2011 2012 2013 2014 2015Materials
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Pel 2015, aquests rendiments de materials recuperats junt amb l’estabilització de la 
matèria orgànica i l’aigua continguda en aquesta fracció resta i –inherentment- la reducció 
del seu pes (en un 22,3%), fa que es produeixi com a rebuig de la planta un 55,11% del 
material entrat. Rebuig que es pot considerar que unes 11.964 tones procedeixen del 
nostre municipi de Rubí i que tenen actualment, com a destí final l’Abocador de Coll Cardús 
(Vacarisses). 
 

 

Figura 13 Rendiments del CTR-Vallès.  Font:  Elaboració pròpia a part ir  de les dades 
proporcionades pel Consorci  per a la Gestió dels Residus del Val lès Occidental.  
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Resultats globals de recuperació de residus 

A continuació i, a partir de les dades exposades en els apartats anteriors, es resumeixen 

els resultats globals en els darrers vuit anys de la generació de residus en el nostre 

municipi.  

 
Figura 14 Evolució de la generació de residus al  municipi  de Rubí.  Font.  Elaboració 
pròpia. 
 

 
Figura 15 Percentatges de recol l ida selectiva i  fracció resta. Font.  Elaboració 
pròpia. 
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Com es pot observar en la gràfica anterior, actualment l’índex de recollida selectiva es 
troba per sota del 30%. L’índex de màxima recuperació es va produir al 2009, amb un 
37,8%; des de llavors, aquest indicador ha patit una davallada constant. 
 
Segons un estudi impulsat per l’Ajuntament1 el 2016, es calcula que al nucli urbà la 
recollida selectiva és del 32,9%, mentre que a les urbanitzacions és del 20,2%. 
 
D’altra banda, es pot considerar que els rendiments del CTR-Vallès poden ser sumats a les 
recollides selectives realitzades. En el gràfic següent s’aprecien els rendiments del CTR-
Vallès corresponents al 2015 sobre la fracció resta entrada al centre. 
 
 

 
Figura 16 Rendiments del CTR-Vallès l ’any 2015. Font:  Consorci  per a la Gestió dels 
Residus del Val lès Occidental.  
 
Els materials recuperats corresponen, principalment, a envasos lleugers de diferents 
tipologies de plàstic i material fèrric. Pel que fa al material estabilitzat, o també anomenat 
Matèria Orgànica Residual (MOR), fa referència a la matèria orgànica recuperada de la 
fracció resta que no té una qualitat suficient per ésser utilitzada com a fertilitzant orgànic, 
per tant, el seu destí final hauria de ser la restauració d’espais i l’obra pública. En color 
blau s’indiquen les pèrdues en forma d’aigua que formen part de la matèria orgànica, a 
l’inici del procés.  
 
Finalment, en color gris, distingim el que pròpiament es coneix com rebuig, és a dir, la 
fracció que no s’ha pogut recuperar després d’haver aplicat un tractament mecànic-
biològic a la fracció resta. Aquesta fracció de rebuig té, com a destí final, l’actual Abocador 
comarcal de Coll Cardús, ubicat just al costat del mateix CTR-Vallès. 
  

                                                        
1 ESTUDI DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS PER ZONES I DE LA RECOLLIDA INDUSTRIAL AL MUNICIPI DE RUBÍ. 
Octubre 2016. 
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En la figura següent s’inclouen, dins de les columnes dels materials recuperats el 
percentatge corresponent a la matèria orgànica residual o material estabilitzat (MOR). 
 

 
 
F igura 17 Evolució percentual de la recuperació de residus de Rubí,  tenint 
en compte els rendiments del CTR-Val lès.  Font Elaboració pròpia a part ir  de 
les dades proporcionades pel Consorci  per a la Gestió dels Residus del 
Val lès Occidental .  
 
 
Si comparem la figura 15 amb la figura 17 podem veure que el percentatge de la 
recuperació de residus incrementa significativament, amb el tractament del CTR- Vallès. 
Així, en el 2015 es pot estimar que es passa d’un índex de recuperació del 28,9% al 
50,3%. Tot i així, es fa necessari remarcar que els materials recuperats en la planta de 
tractament no tenen la mateixa qualitat que els recollits de manera selectiva en origen. Un 
exemple clar n’és la matèria orgànica, la qual, un cop considerada MOR, té moltes 
dificultats per a trobar un destí adient. Aquest fet dificulta la reintroducció d’aquests 
productes triats en el CTR-Vallès com a matèries primeres en el cicle productiu. 
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5.2.1.  EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ KG/HAB. – DIA 

En el període 2008-2013 el municipi de Rubí va assolir una reducció en la seva ràtio de 
generació de residus. 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. Tanmateix, els anys 
2014 i 2015 la generació per càpita va augmentar, situant-se en valors d’1,11 kg/hab-dia. 
 

 
Figura 18 Ràtio de generació de residus per habitant i  dia.  Font:  Elaboració pròpia.  
 
 
Taula 2 Generació de kg per habitant i  dia.  Font Elaboració pròpia.  
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2008 32,8% 1,29 
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2014 28,4% 1,12 

2015 28,0% 1,11 
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5.2.2.  BOSSA TIPUS 

La composició de la bossa t ipus 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.  
 
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 19 Comparativa de la bossa t ipus, en pes, de amb la recol l ida de residus 
real itzada al l larg 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.  
 
D’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. 

                                                        
2 PROGRAMA GENERAL DE PREVENCIO ́ I GESTIO ́ DE RESIDUS I RECURSOS DE CATALUNYA 2013‐2020. 
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Taula 3. Comparativa de la bossa t ipus, en pes, amb la recol l ida de residus 
real itzada al l larg del 2015. Font:  Elaboració pròpia.  
 
 

  Bossa Tipus 
PRECAT20 

Bossa tipus 
Rubí 2013 

Rubí 
Recollida  

2015 

% Real 
Recollit 

Selectivament 

% sense 
separar 

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% --  
 
 

5.2.3.  EVOLUCIÓ EN LA QUALITAT DELS RESIDUS: LA FORM I ELS ENVASOS 
LLEUGERS 

L’evolució de la generació de residus al municipi no només resulta rellevant en quant al 
volum o proporcions, sinó que també n’és igualment important en quant a la seva 
‘qualitat’. 
 
El terme qualitat, bàsicament, fa referència a la quantitat d’impropis que es troben als 
contenidors recollits. Definim impropi com aquell residu que trobem en una fracció que no 
li pertoca. Així doncs, la qualitat d’una fracció vindrà determinada pel percentatge en pes 
d’impropis que s’hi troben. 
 
Per tal de detectar els impropis es realitzen caracteritzacions. Aquest és un 
procediment que es realitza sobre una mostra o lot de residus. En el cas de la fracció 
orgànica, l’Agència de Residus de Catalunya estableix un protocol d’actuació. 
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Les caracteritzacions de la FORM, normalment, es realitzen a plantes de tractament 
biològic, com és el cas de Rubí que es fan a la planta de compostatge de Can Barba 
(Terrassa). En aquest procediment es diferencia de forma específica: 
 
La fracció compostable, la qual contempla els residus orgànics fermentables i que es 
subdivideixen en: 

• FORM de Malbaratament alimentari, composada per aliments i menjar en bon 
estat, aliments i menjar fets malbé o en mal estat, restes de menjar preparades 
o cuinades, restes alimentàries de plats i aliments que podien ser comestibles. 

• Fracció vegetal (FV) de mida petita, assimilable a FORM (d’origen natural, 
agrícola o silvícola). 

• FORM no inclosa en les dos categories anteriors.  

• Poda, que alhora, es classifica entre voluminosa i no voluminosa. 
 
La fracció impropis, que seran tots aquells residus no inclosos en la fracció compostable. 
 
A Rubí és realitzen anualment, i de manera regular, unes quatre caracteritzacions de la 
fracció orgànica. Els valors promitjos anuals d’impropis, pel període 2008-2015 es troben 
representats continuació: 
 

 
 

Figura 20 Percentatge promig d’ impropis trobats a les caracteritzacions de la FORM 
recol l ida a Rubí.  Font:  General itat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i  
Habitatge. Agència de Residus de Catalunya. 
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En aquesta figura s’interpreta que el percentatge promig d’impropis a Rubí es troba per 
sota del 10% en el període 2009 – 2014, malgrat que ha anat augmentant. Tanmateix, el 
2015 aquest percentatge es va situar al 17,7%. Aquests percentatges tenen uns impactes 
econòmics significatius en el cost per tona, que s’exposen en l’apartat 5.5.2. 
 
 

Figura 21 Caracteritzacions de la fracció FORM recoll ida al  municipi  de Rubí.  Font:  
Sistema Documental de Residus de l ’Agència de Residus de Catalunya.  
 
Sobre la fracció d’envasos lleugers també s’efectuen caracteritzacions segons una 
metodologia estipulada per ECOEMBES3. Les caracteritzacions són executades, 
normalment, en la mateixa planta de triatge dels envasos lleugers. 

 
 

 
 

Figura 22. Qualitat de la fracció Envasos Lleugers. Font:  Elaboració pròpia.  
  

                                                        
3   ECOEMBES és l’organització sense ànim de lucre que gestiona la recuperació i el reciclatge dels envasos de plàstic, les 
llaunes i els brics (contenidor groc) i els envasos de cartró i paper (contenidor blau) a tot Espanya. 
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En el cas dels envasos lleugers: 

• El comportament al llarg dels anys del percentatge d’impropis mostra una 
tendència oscil·lant. 

• L’any 2012 es detecta el nivell d’impropis anual més elevat de tot el període 
analitzat, per sobre del 30%. 

• L’any 2014 es detecta el nivell d’impropis anual més baix de tot el període 
analitzat, amb un valor del 18%. 

 

5.2.4.  CONEIXEMENTS, HÀBITS I  PERCEPCIONS SOBRE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA 

• CIUTADANIA 

Durant el primer trimestre del 2008 es va realitzar un estudi sobre el conjunt de la població 
per tal de fer una aproximació sobre la percepció envers la recollida selectiva al municipi 
de Rubí. 
 
La mostra es composava de 708 llars, distribuïdes proporcionalment al nombre total 
d’habitatges existents en cadascuna de les zones del municipi.  
 
Els resultats d’aquest estudi es destaca que:  
 
En quant a hàbits generals de Recoll ida Selectiva (RS) a les l lars:  

• El 90% dels consultats afirmen fer RS d’alguna de les fraccions, fet que suposa 
que el nivell de consciència social envers la mateixa és molt elevat. 

• La freqüència en què els enquestats manifesten que llencen la matèria 
orgànica sol ser elevada, sent habitual llençar-la cada dia o bé dia sí dia no. En 
canvi, el Paper i Cartó així com el Vidre són fraccions que tendeixen més a 
llançar-se un cop a la setmana.  

• Els consultats que recullen selectivament la brossa, tendeixen a tenir un 
coneixement més correcte sobre on cal llençar cada tipus de fracció. Per 
contra, tendeixen més a recollir tota la brossa junta els residents a les 
urbanitzacions altes i a Sant Muç i a tenir un coneixement més incorrecte d’on 
cal llençar les diferents fraccions. 

 
Act ituds enfront la Recol l ida Selectiva 
La majoria de consultats tindrien interioritzades les següents actituds: 

• La necessitat de fer RS per no contaminar el medi ambient. 

• Que no fer RS és insolidari. 

• Que cal produir menys residus per preservar el planeta. 

• Que el que es fa a títol individual també afecta al planeta. 
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Però els resultats serien ambivalents en relació el fet de que només és útil fer RS si la fa 
tothom, incloses empreses i comerços, així com el fet de ja es paguen suficients impostos 
com per a que els ciutadans hagin de fer RS. 
 
Dificultats i motivacions per no fer la Recollida Selectiva  

• La principal dificultat percebuda en la realització de la RS és la manca d’espai 
per tenir els cubells necessaris. 

• A més, és interessant destacar que aquesta dificultat l’esmenten amb més 
freqüència les parelles joves sense fills, les famílies amb fills petits i amb fills 
de mitjana edat, així com els residents a Can Bertran i a Les Torres. 

• No obstant, el 39% dels consultats afirmen no percebre cap dificultat en la 
realització de la RS, i aquest resultat és fa més evident entre els qui viuen sols, 
les parelles de mitjana edat i les retirades sense fills, així com entre els 
residents a Rubí 2000 i a Can Fatjó (districte 1). 

• D’altra banda, els qui no fan RS esmentarien amb més freqüència com a 
dificultats per fer-la que els contenidors estan massa lluny i que no n’hi ha 
suficients. Aquest punt no es podria contemplar ja que el nombre de punts de 
recollida, així com la distribució s’ha vist modificada i ampliada durant els 
darrers anys. 

• El 49% dels consultats afirmen no percebre cap dificultat en la realització de la 
RS de la matèria orgànica, i aquest resultat és fa més evident entre els que 
viuen sols, les parelles de mitjana edat i les retirades sense fills, així com els 
residents a La Serreta i Can Fatjó i al districte 1 en general. 

• Destacar també en aquest cas, que els qui no fan RS esmenten amb més 
freqüència dificultats com la llunyania dels contenidors i la manca dels 
mateixos. 

 
Model de Recoll ida Selectiva al  Municipi  

• Coneixement global correcte (86%) de les fraccions que cal separar segons el 
model de recollida selectiva de Rubí, sent la fracció de plàstic la que porta més 
confusió.  
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5.3.  PASSAT I  PRESENT EN LA GESTIÓ REALITZADA  

5.3.1.  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, el qual es va iniciar ja 
un any abans (2007) amb l’inici d’una nova contracta del servei de recollida. Aquest servei 
de recollida s’ha anat millorant i adaptant als canvis que s’han produït fins a l’actualitat.  
 
No obstant això, el fet de disposar d’un Pla Local de Residus amb horitzó 2022 ha de 
permetre evolucionar en els serveis de gestió de residus de manera ordenada i planificada, 
incorporant en els futurs contractes de serveis de recollida les novetats o les millores que 
s’hagin adoptat en aquest Pla, amb la finalitat d’assolir els objectius que s’hi estableixin, 
tant de reducció dels kg/hab·dia (gernació de residus municipals) com de nivells de 
separació en origen a la nostra ciutat. 
 
En els propers apartats s’especifica quina és la situació actual en quant als diferents 
serveis de recollida. 
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-  RECOLLIDES DE LES 5 FRACCIONS AL CARRER -  
 
La recollida de les cinc fraccions al carrer es realitza a través de diferents tipologies i 
volumetries de contenidors, per cadascuna de les cinc fraccions. Aquesta informació es 
recull a la taula següent:  
 
Taula 4. Nombre de contenidors de les 5 fraccions, per t ipologia i  volum. Rubí,  
desembre 2015. Font:  Elaboració pròpia. 
 

FRACCIÓ Tipus contenidor Volum 
contenidor, L 

Nombre de 
contenidors 

Volum total 
(m3) 

VIDRE 

Lateral 2.400 325 780 
Posterior 360 32 12 
Soterrat 2.400 9 22 
Vertical 2.500 0 0 
Soterrat 360 3 1 
Total   369 814 

PAPER I 
CATRÓ 

Lateral 3.200 331 1.059 
Posterior 1.100 37 41 
Soterrat  4.000 11 44 
Soterrat 1.100 3 3 
Compactadora Mercat 15.000 1 15 
Total   383 1.162 

ENVÀS 

Lateral 3.200 315 1.008 
Soterrat  4.000 9 36 
Posterior 1.100 32 35 
Soterrat  1.100 3 3 
Total   359 1.083 

ORGÀNICA 

Posterior 400 346 138 
Posterior 240 119 29 
Posterior 660 17 11 
Soterrat  360 3 1 
Soterrat  660 22 15 
Total   507 194 

RESTA 

Posterior 1.100 109 120 
Lateral 3.200 480 1.536 
Soterrat  4.000 14 56 
Soterrat  1.100 31 34 
Total   634 1.746 

     TOTAL 2.252 4.999 
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D’aquesta taula es llegeix la informació següent: 

• 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. 

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

 

 
Figura 23. Diferents t ipologies de contenidors i  recol l ides que es troben al municipi .  
Font:  Elaboració pròpia .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Evolució del volum dels diferents contenidors de selectiva. Font:  
Elaboració pròpia .   
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Aquesta gràfica denota una lleu reducció del volum dels contenidors de resta de manera 
progressiva, així com un increment en el volum de les fraccions de selectiva. 
 
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.  
 
Se’n distingeixen dos tipologies d’àrees d’aportacions: 

• La bateria completa de les cinc fraccions (359 ubicacions). 

•  Un contenidor de FORM i un de Resta (148 ubicacions).  
 
El criteri d’ordenació actual dels contenidors d’esquerra a dreta és: vidre, paper i cartró, 
envasos lleugers, resta i orgànica. El contenidor de la orgànica s’ubica en aquesta posició 
per qüestions de visibilitat i funcionalitat en les operacions de buidatge dels contenidors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Imatges sobre les diferents t ipologies d’àrees d’aportacions. Font:  
Elaboració pròpia.  
 
 
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 80 metres. En 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. 
 
Una altra informació a considerar és la tipologia de servei existent per cadascuna de les 
fraccions, la qual es recull en la taula següent: 
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T ipologia de 

càrrega 
Àmbit de 
recol l ida 

Periodicitat 
Recoll ida de 

contenidors per servei 
VI

D
R

E LATERAL 
Nucli urbà 

urbanitzacions 
2 cops/set Parcial 

POSTERIOR Centre 2 cops/set Complerta 

P
AP

ER
 I

 
C

AT
R

Ó
 LATERAL Nucli Urbà 3 cops/set Parcial 

LATERIAL Urbanitzacions 1 cop/set Complerta 

POSTERIOR 
Centre i PaP 

comercial 
6 cops/set Complerta 

EN
VÀ

S
 LATERAL Nucli Urbà 5 cops/set Parcial 

LATERAL Urbanitzacions 1 cop/set Complerta 

POSTERIOR Centre 3 cops/set Complerta 

O
R

G
ÀN

IC
A POSTERIOR Nucli Urbà i Centre 7 cops/set Meitat 

LATERAL Urbanitzacions 3 cops/set Complerta 

POSTERIOR PaP comercial 6 cops/set4 Complerta5 

R
ES

TA
 

LATERAL Nucli Urbà 7 cops/set Complerta 

POSTERIOR Centre 7 cops/set Complerta 

POSTERIOR Urbanitzacions 3 cops/set Complerta 

POSTERIOR 
PaP Polígons 

industrials 
3 cops/set Complerta 

 
 
-  SERVEIS DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL -  
 
Els 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 determinats casos.  
 
En el cas de Rubí existeixen dos circuits establerts: la recollida porta a porta del cartró 
comercial i la recollida porta a porta de la FORM comercial. Aquests serveis específics es 
troben en marxa des del 2006 i permeten una major adaptació en quant a horaris i 
freqüència de recollida d’aquells generadors singulars. 
 
En el cas de la recollida del cartró comercial, es realitza de dilluns a dissabtes i alguns 
festius a partir de les 21h. En aquest cas els usuaris, d’aquests serveis han de deixar les 
caixes de cartró ben plegades a la porta dels seus establiments a partir de les 20h. 
 
El 2015 hi ha un total de 122 establiments adscrits a aquest circuit de recollida específica 
de cartró comercial, que s’ubiquen en els carrers de la ciutat amb alta concentració 
                                                        
4 Excepte a l’agost. 
5 Tots els contenidors que hagin estat ubicats en la porta de l’establiment dins de l’horari establert pel servei. 
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comercial. Aquesta xifra, el 2013, era de 254 establiments, és a dir que en 2 anys el 
nombre d’establiments adherits ha disminuït en més d’un 50%. 
 
En el mapa que es troba a continuació es poden veure en color blau les línies que 
determinen el recorregut dels camions de recollida. A més, del traçat lineal també 
s’afegeixen establiments puntuals que no es troben indicats sobre el mapa, però que per la 
seva ubicació, propera al recorregut indicat i, per la generació singular de cartró també se 
l’incorpora al recorregut del porta a porta del cartró comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Recorreguts i  establ iments per a la recol l ida del Paper i  Cartró comercial .  
Font:  Elaboració pròpia. 
 
 
Pel que fa a la recollida de la FORM comercial, el 2015 es recullen els residus orgànics 
d’un total de 48 establ iments de diferents tipologies. Aquests comerços generen residus 
orgànics assimilables als municipals i el volum de generació és sempre inferior als 800 
litres al dia. El 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 38%. 
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Taula 5 Activ itats comercials amb el servei de recol l ida porta a porta de la FORM. 
Font:  Elaboració pròpia, amb dades 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els establiments adherits, considerats grans generadors de FORM, han de treure el seu 
contenidor d’orgànica a partir de les 15h al carrer, de dilluns a dissabte, excepte festius i 
durant el mes d’agost. Disposen d’uns contenidors homologats, els quals han adquirit a 
través de l’Ajuntament i ells mateixos en són responsables de la seva neteja i 
manteniment. 
 
A la gràfica següent es mostra la disminució patida durant els darrers 2 anys en relació al 
nombre d’establiments comercials usuaris dels serveis específics de recollida de paper-
cartró comercial i FORM Comercial. 
 
 

 
Figura 27. Comparativa entre el  nombre d’establ iments comercials adherits als 
serveis de recol l ida comercial  de Paper-cartró i  FORM. Font:  Elaboració pròpia. 
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Supermercats 4 
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Altres 27 

TOTAL 77 
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-  SERVEIS DE DEIXALLERIA -  
 
Els serveis de deixalleria a Rubí són: 
 
La Deixal ler ia Municipal de Cova Solera ubicada a l’Av. Cova Solera, ofereix un 
servei de dilluns a diumenges. Els ciutadans poden aportar els residus que, pel seu volum 
o característiques tòxiques, no tenen cabuda als contenidors del carrer. 
 
L’ús d’aquest servei per part de la ciutadania pot comportar una bonificació que pot 
oscil·lar entre el 10% i el 20% en la taxa d’escombraries, segons les aportacions anuals 
realitzades. Les especificitats d’aquesta bonificació queden recollides en l’Ordenança fiscal 
de residus (article 5). 
 
La deixalleria municipal de Cova Solera també disposa d’altres serveis: 

• Servei de lloguer de vaixella reutilitzable. 

• Servei de distribució de compost gratuït. 
 
 
La Deixal ler ia Mòbil . Des del 2008, Rubí compta amb dues deixalleries mòbils que 
realitzen parades per a la recollida de residus especials i altres residus singulars de petites 
dimensions arreu del municipi. 
 
Entre les dues deixalleries, cobreixen un total de  75 punts de parada, 43 emplaçats en la 
zona del nucli urbà i de 50 minuts d’aturada i, 32 parades distribuïdes per les 
urbanitzacions, de 20 minuts de durada. La freqüència de pas per cada parada és 
setmanal, excepte en els dies festius i durant el mes d’agost. 
 
Aquests punts es troben senyalitzats amb uns pals de parada on s’indica el nom de la 
ubicació, l’hora i el dia del servei de cada localització. 
 
Altres serveis que ofereix la deixalleria mòbil són: 
 

• Distribució de compost gratuït. 

• Repartiment del cubell de la orgànica, concertat prèviament a través del servei 
del Telèfon Verd. 

• Repartiment de bosses per a la selecció de residus a la llar de manera gratuïta. 
 
La Minidexal ler ia del Mercat. Dins de les instal·lacions del Mercat Municipal s’hi troba 
una mini-deixalleria, la qual resta oberta en el mateix horari comercial. En aquest espai 
només es poden portar residus especials de petites dimensions: oli de cuina, cartutxos i 
tòners d’impressores, roba, calçat, fluorescents, làmpades i piles. 
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En la figura següent s’indiquen el nombre d’usuaris a les deixalleries mòbils i de Cova 
Solera pels últims anys. 
 

 
Figura 28. Evolució del nombre d’usuaris dels serveis de deixal ler ia mòbil  i  de Cova 
Solera  (2010-2015).  Font:  Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa als usuaris de la deixalleria de Cova Solera pel període 2010-2015 es detecta 
una important davallada del 24% en els darrers 5 anys. 
 
 
-  SERVEI DE RECOLLIDA DE PILES -  
 
Actualment, se’n troben distribuïts uns 122 contenidors a les diferents dependències 
municipals, entitats i associacions, centres educatius i comerços de la ciutat.  
 
 
Taula 6 Distr ibució dels contenidors de pi les.  Font:  Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El funcionament del servei és senzill. Un cop el contenidor es troba ple, la persona 
responsable de l’espai on aquest s’ubica, truca al Telèfon Verd per sol·licitar el seu 
buidatge. En un període d’unes 24 hores el contenidor serà buidat per un operari del servei 
de recollida de residus municipals. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
COVA SOLERA 17.650 15.941 14.815 13.358 13.219 13.415 

MÒBIL 8.527 8.725 8.691 7.877 6.356 8.091 

TOTAL 26.177 24.666 23.506 21.235 19.575 21.506 
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A aquests punts de recollida selectiva de piles es poden sumar els punts dels serveis de 
deixalleria. L’any 2015 es van recollir un total de 3,13 tones de piles. 
 
-  SERVEI DE RECOLLIDA D’ESPORGA -  
 
El servei de recollida d’esporga d’arbres i arbustos per a les llars del municipi funciona, des 
del 2002, amb una freqüència setmanal. El servei és gratuït i té la finalitat d’evitar els 
abocaments incontrolats que es produeixen, especialment a les urbanitzacions, així com el 
col·lapse dels contenidors de matèria orgànica del carrer. 
 
El procediment que han de seguir els ciutadans per tal de fer ús d’aquest servei és trucar 
al Telèfon Verd, a través del qual s’indicarà quan es farà la recollida, que es totalment 
gratuïta. La única norma que han de seguir els usuaris és deixar el volum d’esporga lligada 
a la vorera davant de la seva parcel·la, o bé en un lloc on no s’impedeixi el pas dels 
vianants. 
 
Per a la realització d’aquest servei s’empra un camió equipat amb una caixa oberta i una 
grua - pop. 
 
L’any 2015 es van rebre un total de 1.247 trucades per realitzar recollides d’esporga arreu 
del municipi. 
 
-  SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I  TRASTOS VELLS -  
 
Aquest servei té un funcionament molt semblant al de l’esporga. També es gestiona a 
través del Telèfon Verd i és totalment gratuït. Funciona a la ciutat, des del 2002,  amb una 
freqüència de recollida de 3 cops a la setmana, en horari nocturn al nucli urbà i, d’un cop a 
la setmana en horari diürn a les urbanitzacions. 
 
L’objectiu és eliminar la presència d’aquests residus voluminosos als carrers de la ciutat 
abandonats en els entorns dels contenidors, ja que entorpeixen el pas dels vianants i dels 
vehicles, a més de donar una percepció de brutícia i deixadesa. Així doncs, el ciutadà ha de 
treure els mobles el dia i l’hora a partir de la qual s’indiqui des del servei del Telèfon Verd. 
 
Al llarg del 2015 es van gestionar una totalitat de 1.816 trucades en relació a la recollida 
de mobles. 
 
En la gràfica que es troba a continuació s’aprecia una davallada suau i progressiva en l’ús 
d’aquest servei en relació al nombre total de trucades anuals, en contraposició a les 
demandes de recollida d’esporga, que tenen una tendència d’increment progressiu. 
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Figura 29 Comparació de l ’evolució del percentatge de trucades rebudes al  Telèfon 
Verd en relació al  servei de recol l ida de mobles i  d’esporga. Font:  Elaboració pròpia. 
 
 
-  SERVEI DE RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC -  
 
La recollida de l’oli vegetal domèstic, o oli de cuina, s’inicià tímidament a través de la 
deixalleria municipal al 1998. Amb l’inici del servei de deixalleria mòbil, es va ampliar 
significativament aquest servei. 
 
Actualment, i des del 2012, la recollida d’oli domèstic no només es realitza des dels 
serveis de deixalleria, sinó també en col·laboració de l’AMPA del CEE Ca n’Oriol dins del 
projecte ‘RUBICLACK’. El projecte, que preveu traslladar-se a la Finca Font del Ferro pel seu 
marcat caire social i de creació de llocs de treball per a persones amb discapacitats, 
distribueix els pots (claxis) per a la recollida d’oli entre gairebé la totalitat dels centres 
educatius d’arreu del municipi junt amb altres establiments col·laboradors i, darrerament, a 
les dependències municipals. 
 
Així doncs, aquest circuit de gestió de la recollida de l’oli se suma al de les deixalleries, de 
manera que al 2015 es van recollir una totalitat de 24.639 kg. Aquest oli es recupera per 
a la seva reutilització com a biocombustible. 
 
 
-  SERVEI DE RECOLLIDA DE ROBA I  CALÇAT – 
 
Actualment, la recollida de roba vella i calçat vell es realitza a través de les empreses 
Humana i Solidança. Humana té ubicats 31 contenidors arreu del municipi i Solidança en 
té 20. Ambdues realitzen un servei de recollida setmanal per aquells contenidors més 
utilitzats, en aquells més allunyats del nucli urbà la freqüència de recollida disminueix.  
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Aquest servei també s’ofereix a través de la deixalleria de Cova Solera i les deixalleries 
mòbils. Al 2015, es van recollir una totalitat de gairebé unes 177 tones de roba, un 15% 
menys respecte el 2012. 
 
 
-  ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDA :  FLUORESCENTS -  
 
Les ferreteries de la ciutat són punts de recollida de fluorescents a través de contenidors 
especials. A finals del 2015 es comptabilitzen 12 ferreteries amb contenidors de 
fluorescents.  
 
Una segona via de recollida d’aquests productes és la Brigada Municipal, que realitzen el 
manteniment de diverses instal·lacions municipals. Els fluorescents són acumulats en un 
gran contenidor, el qual és buidat una o dues vegades l’any. 
 
D’altra banda, el servei de deixalleria també realitza la recollida de fluorescents, de manera 
que en el 2015 es van recollir a través dels circuits municipals 1.720 kg. 
 
- EL COMPOSTATGE CASOLÀ - 
Una altra via de gestió dels residus orgànics domiciliaris establerta al municipi és el 
compostatge casolà. Aquesta és una pràctica que es promociona anualment des de 
l’Ajuntament mitjançant la realització de tallers formatius i la subvenció d’un compostador 
de jardí. 
 
Des del 2009, aquells ciutadans que realitzen aquest taller, entren a formar part d’un 
registre formal de compostaires, la qual cosa els permet gaudir d’una bonificació 
econòmica del 20% sobre la taxa de les escombraries, sempre i quan hagin mantingut 
actiu el seu compostador durant l’últim any. 
 
A més, els compostaires disposen d’un servei d’assistència i assessorament gratuït que 
s’ofereix des del Servei Educatiu de Residus. 
 
Actualment, a la ciutat existeixen 341 compostaires. En la gràfica següent s’aprecia el 
nombre de compostaires totals que s’han registrat des de l’inici d’aquesta autogestió dels 
residus orgànics.  
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Figura 30 Evolució del nombre de compostaires. Font:  Elaboració pròpia. 
 
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 i, si no és 
el cas, donar-los de baixa. 
 
A més, 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. 
 
L’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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5.3.2.  INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I  EDUCACIÓ AMBIENTAL 

A Rubí som conscients, des de fa ja anys, de les problemàtiques socials, ambientals i 
econòmiques que es deriven de la desmesurada generació de residus. És una situació 
significant que no es pot combatre únicament des de la gestió dels materials recollits. Per 
aquest motiu, una part important de la tasca a desenvolupar es centra en l’educació i 
comunicació per a la ciutadania, tenint en compte la prevenció de residus com a màxima 
prioritat. 
 
Durant els darrers anys, des del Servei Educatiu de Residus, s’han desenvolupat tota una 
sèrie de campanyes i accions ambientals enfocades al canvi d’hàbits dels diferents sectors 
de la població, així com de la mateixa administració municipal. Tot seguit, s’inclou un 
esquema cronològic on es poden veure totes les accions ambientals desenvolupades en 
els darrers 8 anys, les quals es troben categoritzades en tres eixos: 
 

• Selecció de residus: en aquest eix s’inclouen només les campanyes que 
tenen com objectiu general el foment de la correcta selecció de residus entre 
de la població diana. 

• Selecció i  prevenció de residus: en aquest segon eix les accions incloses 
tenen objectius que abracen la selecció i la prevenció de residus a través del 
desenvolupament de les seves subaccions. 

• Prevenció de residus: del tercer eix se’n despengen les accions que només 
tenen com a propòsit la minimització dels residus. 
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Taula 7 Accions ambientals real itzades entre el  2008 i  el  2015. Font:  Elaboració pròpia.  
 

LINEA ESTRATÈGICA DE LES CAMPANYES 

   

P PREVENCIÓ DE RESIDUS I 
CONSUM RESPONSABLE 

 

R REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA 
REUTILITZACIÓ S SELECCIÓ DE RESIDUS 

                                                                         

ACCIONS I CAMPANYES AMBIENTALS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Campanyes Internes Ajuntament                                                                       
Distribució de safates per la reutilització del paper al 
personal laboral de l'Ajuntament P                                                                     
Premi "Ciutat sostenible" a Rubí P   S                                                                 
Distribució de tasses reutilitzables i guies de 
prevenció de residus al personal laboral de 
l'Ajuntament 

P                                                      
  

  
  

  
  

  
  

Instal·lació de l'opció sense got de les màquines de 
"vending" de les dependències municipals P                                                                    
Sinergies ambientals P R S                                                                
Nou Model de Selecció de Residus 5 
fraccions                                                                       
Xerrades informatives a les entitats P  S                                                                 
Implantació del Nou Model de Selecció de Residus 5 
fraccions   S                                                                 

Visita a totes les llars de la ciutat informant del nou 
model de gestió de residus i promovent la selecció 
d'aquests   S                                                                 

Porta a porta dels comerços de la ciutat promovent la 
recollida selectiva   S                                                                 

Promoció de la recollida selectiva al col·lectiu de 
nouvinguts a la ciutat   S                                                                 

Documentació informativa a la ciutadania                                                                       
Creació del Llistat d'Establiments Verds P                                                                    
Separar és reciclar    S                                                                 
Separar és reciclar (Per a persones amb barreres per 
a la comprensió)   S                                                                 
Opuscle dels Serveis de Deixalleria i Serveis de 
Recollida de Restes Vegetals i de Recollida de Mobles   S                                                                 
Condicionament d'Espais per a la Selecció de 
Residus                                                                       
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LINEA ESTRATÈGICA DE LES CAMPANYES 

   

P PREVENCIÓ DE RESIDUS I 
CONSUM RESPONSABLE 

 

R REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA 
REUTILITZACIÓ S SELECCIÓ DE RESIDUS 

                                                                         

ACCIONS I CAMPANYES AMBIENTALS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Distribució d'un lot 'Tricicla' a totes les llars de la ciutat 
per seleccionar envasos, vidre, i paper     S                                                                 
Contenidors i papereres a les dependències 
municipals i als centres educatius     S                                                                 

Contenidors de piles als comerços i dependències 
municipals   S                                                                 
Condicionament dels patis dels centres educatius 
amb nous contenidors per a la recollida selectiva   S                                                                 
Condicionament dels locals de les entitats de la ciutat 
amb contenidors per a la recollida selectiva   S                                                                 

Distribució de contenidors per a la recollida de 
fluorescents a les ferreteries de la ciutat   S                                                                 
Contenidors als menjadors escolars per a la selecció 
dels residus orgànics i  del compostador escolar   S                                                                 
Distribució dels cubells de la FORM a les llars de la 
ciutat via petició per Telèfon Verd   S                                                                 

Distribució de bosses 'Tricicla' a les Deixalleries   S                                                                 
Reposició de papereres i contenidors als Centres 
Educatius   S                                                                 

Promoció de la selecció d'orgànica: repartiment de 
contenidors  a la ciutadania en punts informatius   S                                                                 

Deixal leries                                                                       
Implantació de la segona Deixalleria Mòbil   S                                                                 
Implantació de les Minideixalleries de carrer   S                                                                 
Creació opuscle dels Serveis de Deixalleria i del Servei 
de recollida de restes vegetals i mobles   S                                                                 

Ampliació dels serveis informatius de les deixalleries: 
ubicació online i nous opuscles   S                                                                 

Comunicació en Medis Socials i  web                                                                       
Comunicació en l'entorn 2.0 P R S                                                                 
Mailing i registre de participants P R S                                                                 
Actualització i manteniment de la web: 
www.rubi.cat/residus P R S                                                                 

Accions formatives                                                                       
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LINEA ESTRATÈGICA DE LES CAMPANYES 

   

P PREVENCIÓ DE RESIDUS I 
CONSUM RESPONSABLE 

 

R REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA 
REUTILITZACIÓ S SELECCIÓ DE RESIDUS 

                                                                         

ACCIONS I CAMPANYES AMBIENTALS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Accions formatives al Servei Local de Català P 
 

S                                                                 
Accions formatives al personal de neteja municipal P 

 
S                                                                 

Accions formatives al cursos del Servei d'Impuls a la 
Ocupació P 

 

S                                                                 
Accions formatives a les agents cíviques P R S                                                                 
Accions formatives pel personal dels menjadors 
escolars per la selecció de residus i el compostatge 
escolar 

P 
  

S 
            

    
                                

  
            

  

Campanyes pel Foment del Reciclatge                                                                       
Creació de l'exposició envasos i subproductes (Dia 
Mundial del Medi Ambient) 

  

S                                                                
Exposició 'Dóna la volta als residus'  de l'ARC 

  
S                                                                 

Distribució amb la revista La Ciutat del recurs per a la 
selecció de residus 'La Xuleta del Reciclatge' 

  

S                                                                 
Seguiment del establiments comercials que realitzen 
el porta a porta de recollida de residus orgànics 

  

S   

 

                                                            
Campanya comunicativa 'Estima els teus Colors, 
Estima el Vallès' del Consorci per a la Gestió de  
Residus VOC   S                                                                 

Recollida d'oli als bars de Festa Major   S                                                                 
Promoció de la recollida d'oli   S                                                                 
Promoció de la recollida de roba i calçat   S                                                                 
Campanya de reforç de la selecció de la matèria 
orgànica i repartiment de contenidors a les llars 
sol·licitants   S                                                                 

Vista als establiments comercials per a la promoció de 
la correcte selecció de residus   S                           

 

                                    

Cartells pel control de desbordaments als contenidors 
del carrer     S                                                                 

Ambiental ització de festes                                                                       
Gestió i distribució de vaixella compostable P  S                                                                 
Reutilització del Got durant la FM P                                                                    
Ambientalització de Festes - Distribució de 
contenidors de selecció de residus 

 
 S                                                                 
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LINEA ESTRATÈGICA DE LES CAMPANYES 

   

P PREVENCIÓ DE RESIDUS I 
CONSUM RESPONSABLE 

 

R REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA 
REUTILITZACIÓ S SELECCIÓ DE RESIDUS 

                                                                         

ACCIONS I CAMPANYES AMBIENTALS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Setmana Europea de la Prevenció de Residus                                                                       
Repartiment de bosses reutilitzables a totes les llars 
de la ciutat: 'Rubí sense plàstic' P 

 
                                                                  

Reducció de correu comercial a les llars: 'Publicitat 
NO' P 

 
                                                                 

Activitat 'Prevenir és Reduir' a les aules de secundària 
i repartiment de Boc'n Rolls als joves P                                                                    
 'La Clean Up Day', neteja del medi natural de la ciutat   S                                                                 
 'La Gran Acció', jornada d'accions al carrer per la 
prevenció de residus. P R S                                                                 

 'La Reparató', comptabilització de productes reparats 
pels establiments reparadors de la ciutat de la 
setmana  R                                                                   

 'Residus en Circulació' (Prova pilot de 'La Trocalleria') P                                                                    
 'La Refira', fira de 2a mà i de comerços reparadors de 
la ciutat P R                                                                   

Col · lecció de Guies de Prevenció de Residus                                                                        
Guia de prevenció de residus a les dependències 
municipals P   S                                                                 
Guia de prevenció de residus als centres educatius P  S                                                                 
Guia de prevenció de residus a la llar P  S                                                                 
Guia de prevenció de residus a les llars amb nadons P  S       

 
                                                        

Guia de prevenció de residus alimentaris P  S           
 

                                                    
Campanyes pel Foment de la Prevenció de 
Residus                                                                       
Campanya de prevenció de residus al col·lectiu de 
nouvinguts a la ciutat P                                                                    
Acció al carrer 'Dia Internacional Lliure de Bosses de 
Plàstic' P                                                                    
Creació exposició sobre 'Economia Circular' P                                                                    
Compostatge                                                                        
Cursos de compostatge P                                                                    
Seguiment de compostadors ciutadans P                                                                    
Implantació i seguiment del  Compostatge als Centres P                                                                    
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LINEA ESTRATÈGICA DE LES CAMPANYES 

   

P PREVENCIÓ DE RESIDUS I 
CONSUM RESPONSABLE 

 

R REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA 
REUTILITZACIÓ S SELECCIÓ DE RESIDUS 

                                                                         

ACCIONS I CAMPANYES AMBIENTALS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Educatius 
Seguiment de compostadors als Centres Educatius P                                                                    
Dia de la Terra                                                                       
Dia de la Terra (Setmana d'accions enfocades al 
respecte i cura del Medi Ambient) P R S                                                                 

Campanyes als Centres Educatius                                                                       
Distribució de tasses reutilitzables  i guies de 
prevenció de residus als Centres Educatis P                                                                    
Distribució de safates per la reutilització a les aules de 
primària i secundària P                                                                    
Compostatge als centres Educatius P                                                                    
Obra teatral a infantil: El Cicle de la Matèria orgànica P  S           

 
                                                    

Exposició itinerant 'Fes Rutllar el Cicle de la Matèria 
Orgànica' P  S                                                                 
Creació del dossier didàctic 'Menja, Separa, Composta 
i Planta' P  S                                                                 
Formació als docents i  creació d' Horts Ecològics  als 
centres Educatius P                                                                    
Prevenció de Residus a l'escola' (Conte del Reciclatge, 
Ecojoc de l'Oca, Ecotrivial, Joc de l'Ecoconsum) P  S                                                                 
I trio perquè em toca' (Exposició itinerant escoles, 
Gran joc de 'l'Aventura del Residus' i Espectacle 
teatral) 

   S               
  

                                  
  

  
  

  
  

  
  

A casa tria el color i encerta' (Titelles, jocs i formacions 
d'infantil a secundària)    S                                                                 
Fem un bon ús Alimentari' (Teatre per cicle mitja i 
superior de primària, i joc de rol per secundària) P                                                

  

                
Oferta de petites activitats: Visita a la Deixalleria, la 
Deixalleria mòbil a l'escola, Activitat 'Prevenir és 
Reduir'… 

P  S                                                                 

Col · lecció de Jocs per la Sensibi l i tzació 
Ambiental                                                                       
Cessions de jocs a les activitats de les entitats i 
escoles P  S                                                                 
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LINEA ESTRATÈGICA DE LES CAMPANYES 

   

P PREVENCIÓ DE RESIDUS I 
CONSUM RESPONSABLE 

 

R REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA 
REUTILITZACIÓ S SELECCIÓ DE RESIDUS 

                                                                         

ACCIONS I CAMPANYES AMBIENTALS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Creació del conte del Reciclatge   S                                                                 
Creació Ecotrivial (Gran format) P  S                                                                 
Creació Ecojoc de l'Oca (Gran format)   S                                                                 
Creació Joc de l'Ecoconsum (Joc de Rol) P  S                                                                 
Creació jocs de cartes del Reciclatge (Jocs de petit 
format)     S                                                                 

Creació del joc "On va què?" (Petit i gran format)   S                                                                 
La Ruleta dels Impropis' de CRESIDUSVOC    S                                                                 
L'Aventura dels Residus' de CRESIDUSVOC    S                                                                 
Tal lers part icipatius oberts a la ciutadania                                                                       
Cursos de sabó amb oli domèstic de CRESIDUSVOC   R                                                                   
Tallers de Reutilització de CRESIDUSVOC   R                                                                   
EcoTallers en Clau de RE                                                                       
EcoTallers en Clau de RE P R                                                                   
Activitats en Grans Actes Populars                                                                       
Activitats infantils durant la Festa Major P 

 
S                                                                 

Espai d'activitats infantils per a la promoció de la 
selecció de residus a la Rubifira     S                                                                 
Fira del Joc i l'Esport P 

 
S                                                   

 
      

 
    

Fem un Bon Ús Al imentari                                                                        
Creació 'Guia de prevenció de residus alimentaris' P                                                                    
Cursos de cuina de recapte P                                                                    
Recull de receptes de recapte P                                                                    
Receptari de recapte al web P                                                                    
Fem Bon Ús Alimentari al Mercat Municipal P                                                        

 
          

Fem Bon Ús Alimentari als Centres Educatius P                                                                    
Recooperem als restaurants' P                                                                    
Puericultura ecològica                                                                       
Distribució de guies de prevenció de residus a les llars 
amb nadons als comerços de puericultura P                                                                    
Sensibilització per a la prevenció de residus i consum 
responsable als comerços de puericultura  P                                                                    
Sensibilització sobre el personal dels serveis mèdics 
locals i coordinació per la distribució de guies de P                                                                    



 

  
 
  

  PÀGINA  - 57 -  
 

DIAGNOSI – PLA LOCAL DE RESIDUS MUNICIPALS 2017-2022	

LINEA ESTRATÈGICA DE LES CAMPANYES 

   

P PREVENCIÓ DE RESIDUS I 
CONSUM RESPONSABLE 

 

R REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA 
REUTILITZACIÓ S SELECCIÓ DE RESIDUS 

                                                                         

ACCIONS I CAMPANYES AMBIENTALS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

prevenció 
Sessions formatives als cursos de preparació al part 
del CAP Mútua P                                                                    
Nadal Sostenible                                                                       
Fes teu el Nadal: Tallers de reutilització de materials 
per a la decoració nadalenca dels carrers P                                                                    
Recollida de Joguines de 2ª mà per Creu Roja: 'Encara 
poden donar molt de joc!' P                                                                    

Recollida del Verd de Nadal   S                                                                 
Promoció de l'embolcall de regals sense residus: 'No 
t'emboliquis' P                                                                    

Taller de Talonaris de Regals Inmaterials: 'No 
t'emboliquis' P R S                                                                 

Visites Guiades a Plantes de Tractament de 
Residus                                                                       
Centre de Tractament de Residus del Consorci per a la 
Gestió de Residus VOC   S                                                                 

Promoció i gestió de visites de les escoles i instituts a 
diferents Plantes de Tractament de Residus   S                                                                 

Planta de compostatge de Can Barba     S                                                                 
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Aquesta graella es resumeix en un total de 78 campanyes executades a través de 407 
accions entre el 2008 i el 2015. 
  
A l’Annex 3 es troben unes fitxes que resumeixen visualment les accions o campanyes de 
major rellevància realitzades per l’Ajuntament en els darrers 8 anys. 
 
Tal i com s’observa en la graella anterior, hi ha activitats que, donat l’impacte positiu que 
generen, es realitzen de manera anual. Aquestes accions són: 
 

• L’ambiental i tzació de les festes populars. A 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.  
L’any 2015, es van distribuir 198 comandes de vaixella compostable per a 179 
entitats (establiments comercials i serveis municipals) diferetns. Aquesta 
ambientalització també pren un protagonisme especial durant la Festa Major, al 
llarg de la qual, tots els actes i activitats organitzats per les entitats o 
l’Ajuntament, així com els bars de la festa, reparteixen els seus àpats i 
refrescos amb vaixella compostable. 

• Formacions específ iques, aquestes formacions són variables en quantitat i 
continguts. Es dissenyen específicament, segons la temàtica i el perfil de la 
població diana que la sol·licita. 

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

• Setmana Europea de la Prevenció de Residus, aquest és un projecte 
que neix a partir del suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea, al qual 
s’adhereix Rubí amb la seva participació anual. L’objectiu és organitzar durant 
una mateixa setmana i en consonància amb altres municipis d’arreu d'Europa, 
accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. 

 
Existeix una altra tasca, no inclosa a la graella, de caire més quotidià i espontani que 
podríem anomenar sensibi l i tzació de proximitat. Aquesta és la suma d’intervencions 
puntuals sobre el territori, que es porten a terme gràcies a la recollida de queixes i 
suggeriments de la ciutadania. Un exemple d’aquesta tipologia de sensibilització és la 
visita a un comerç, el qual es detecta que amb la seva generació de residus satura un 
contenidor del carrer. El protocol a seguir és una visita presencial i informar al responsable 
de l’establiment sobre com gestionar de manera adequada els seus residus, per tal de no 
col·lapsar els contenidors del carrer. Tanmateix, s’aprofita aquesta visita per reforçar el 
coneixement envers la recollida selectiva i el funcionament d’altres serveis 
complementaris. 
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La via de comunicació d’aquetes intervencions puntuals i quotidianes poden donar-se, bé, 
pel servei del Telèfon Verd, o bé, per contacte directe entre els operaris del servei de 
recollida i el ciutadà. Així doncs, resulta clau també, la formació específica que reben els 
operaris del servei de recollida, ja que d’alguna manera també ells són representants i 
altaveus al carrer del servei de gestió de residus i de la seva fita.  
 
El desplegament de totes aquestes campanyes i accions d’educació ambiental es va iniciar 
molt abans del 2008, però no va ser fins aquest any, amb el canvi de model de gestió de 
residus que es va establir un servei de comunicació i educació formal: el Servei Educatiu 
de Residus (SER). El llarg camí recorregut ha suposat una consolidació d’aquest servei que 
ha permès una que una gran part de la població sigui coneixedora de l’existència de la 
seva activitat i que, a més, en sigui consumidora habitual. 
 
Aquesta ‘fidelització’ queda palesa gràcies a indicadors com el seguiment a través de 
xarxes socials o la iteració en la participació d’activitats de molts ciutadans. També 
s’identifica per la participació, any rere any, que fan els centres educatius del municipi en 
les campanyes específiques proposades. 
 
Actualment, es compta amb un perfil en la xarxa social de Facebook que compta amb més 
de 600 seguidors. Aquest espai s’aprofita per comunicar les activitats promogudes des del 
SER, així com altres novetats relacionades, promoure accions de prevenció i reutilització de 
residus, etc. 
 
També es compta amb un registre de persones que, a través de la seva participació en les 
activitats promogudes, han consentit la rebuda d’informació via adreça electrònica de les 
novetats i activitats programades. Aquest registre està composat per més de 1.200 
adreces corresponents a particulars, entitats i associacions de veïns, centres educatius i 
altres col·laboradors del servei. 
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• ALTRES INSTRUMENTS DE COMUNICACIÓ PER A LA CIUTADANIA 

Les accions de comunicació i educació que es realitzen no són la única via a través de la 
qual s’exerceix una incidència sobre la ciutadania. Existeix una altra via de comunicació 
bilateral que adquireix la forma del servei del Telèfon Verd. Aquest servei es troba establert 
des de 1995 i permet que la ciutadania es posi en contacte amb el servei de recollida o bé 
amb el servei educatiu de manera gratuïta a través d’una trucada telefònica. 
 
El Telèfon Verd 900 130 130 (des d’un mòbil 936 999 801) permet la correcta 
organització del serveis de recollida de poda i de voluminosos i trastos vells. Alhora, facilita 
la detecció d’incidències en els contenidors dels carrers. 
 
 
Taula 8. Nombre de trucades rebudes al  Telèfon Verd, per t ipologia. Font:  
Elaboració pròpia.  

 
 
 
Les categories de la taula 8 s’expliquen a continuació: 

• La categoria mobles, correspon a les trucades d’usuaris del servei de recollida 
de mobles i trastos vells. 

• En el cas de la categoria esporga, les trucades estan efectuades per usuaris 
del servei de recollida d’esporga. 

• En el cas de les anomalies, són trucades efectuades, normalment, per la 
ciutadania que vol informar sobre incidències relacionades, en la majoria dels 
casos, amb els contenidors o amb la neteja viària. 

• Les trucades corresponents a contenidors plens s’efectuen des dels centres 
educatius, els quals gestionen el buidatge dels seus contenidors de paper i 
cartró a través del Telèfon Verd.  

• Les trucades que s’inclouen en la categoria d’ informació, són aquelles 
realitzades pels ciutadans que volen informar-se sobre el funcionament d’un 
servei o curs promogut des del Servei Educatiu de Residus. 
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• Els suggeriments, recullen les opinions i comentaris dels ciutadans 
compromesos. 

• Les altres trucades són aquelles que per la seva temàtica no es poden incloure 
en la classificació anterior.  

 
 

 
 
Figura 31. Percentatge de trucades al  Telèfon Verd categoritzades per t ipologia de 
consulta al  2015. Font:  Elaboració pròpia. 
 
 
En aquest gràfic es posa de manifest com: 

• Gairebé del 50% de trucades tenen relació amb el servei de recollida de mobles 
i trastos vells  

• Un 32% de trucades corresponen a usuaris del servei de recollida d’esporga.  

• També cal destacar que un 12% de les trucades està relacionada amb la 
sol·licitud de recollida dels contenidors plens dels centres educatius.  
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Figura 32 Nombre de trucades totals rebudes al  Telèfon Verd. Font:  Elaboració 
pròpia. 
 
En la figura anterior s’aprecia l’evolució del nombre de trucades des del 2008 fins al 2015. 
En destaca un augment notable el 2015, amb 3.898 trucades, valor aquest un 25 % 
superior al de l’any anterior.  
 

 
 
Figura 33 Evolució de trucades al  Telèfon Verd categoritzades per t ipologia de 
consulta.  Font:  Elaboració pròpia. 
 
L’augment el 2015 en el nombre de trucades s’associa principalment a les trucades 
relacionades amb l’ús del servei de recollida de mobles i trastos vells tal i com s’observa a 
la figura anterior. 
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5.4.  SITUACIÓ ACTUAL PER ÀMBITS DE GENERACIÓ 

En aquest apartat es pretén mostrar una fotografia de la situació actual del conjunt del 
municipi, segons els diferents àmbits de generació de residus. Disposar d’aquesta 
informació és important, ja que permet posar de manifest els perfils poblacionals sobre els 
quals cal treballar i plantejar, més endavant, estratègies educatives i comunicatives segons 
les seves característiques i necessitats. 
 

5.4.1.  CIUTADANIA 

 
ESTRUCTURA I  NATURALESA DE LA POBLACIÓ 
 
Actualment, la població de Rubí compta amb un total de 74.536 habitants censats, els 
quals es distribueixen en una superfície de 32,3 km2.  
 
A través de la figura següent s’observa com en els darrers 5 anys hi ha hagut una 
estabilització de la població . 
 

 
 

Figura 34 Evolució de la població a Rubí.  Font:  IDESCAT. 
 
 
Si mirem amb major profunditat l’estructura de la població s’aprecia, en la piràmide 
poblacional representada a continuació, quina és la distribució per edats del conjunt de la 
ciutadania. 
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Figura 35 Població segons sexe i  edat quinquennal,  2012. Font:  Idescat,  a 
part ir  del Cens de població i  habitatges de l ' INE. 
 
 
Es distingeixen tres grups d’edat, per la seva importància a nivell laboral: el grup de 0 a 15 
anys que encara no han arribat a l’edat de treballar, un segon grup de 16 a 64 anys, que 
es troben en edat activa i, finalment, els majors de 64 anys que es consideren població en 
edat de jubilació. 
 
El que s’observa en la gràfica és que: 

• La població es troba equilibrada en quant a sexes: un 49,7% de la població són 
homes i un 50,3% dones. 

• El major gruix poblacional del municipi de Rubí es localitza entre els 30 i 50 
anys, tot representant un 35,6% de la població total. 

• La 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.  

• Pel que fa al primer grup d’edat (dels 0 als 14 anys), l’interval amb més 
població es troba entre els 0 i els 4 anys els quals representen el 6,5% de la 
població global.  

• En referència al grup en situació de jubilació (dels 65 fins als 100 anys i més) 
representen un total del 13,1%. 
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Pel que fa a la naturalesa de la població al 2012, tenim que els catalans censats 
representen un 60,9%, les persones procedents de la resta d’Espanya suposen un 23,5% i, 
per últim, els estrangers són un 15,8%. 
 

 
Figura 36 Naturalesa de la població de Rubí 2012. Font:  Idescat,  a part ir  del Cens 
de població i  habitatges de l ' INE. 
 
 
Del total de la població estrangera un 52% són homes i un 48% dones, donat que la 
població estrangera aporta més homes que dones, segurament per motius laborals en el 
context familiar. 
 

 
Figura 37 Percentatge de la població estrangera per continents.  Rubí 2011. Font:  
Idescat,  a part ir  del Cens de població i  habitatges de l ' INE. 
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Per altra banda, en la figura anterior s’observa quin és l’origen, del total d’estrangers, 
segons el continent de procedència. 
 
Es destaca que la població estrangera amb major presència a Rubí tenen el seu continent 
d’origen l’Àfrica i l’Amèrica del Sud. Dins d’aquests grups de població cal remarcar que els 
dos col·lectius més significatius són els marroquins, amb un 3,99%, i el 2,06% d’origen 
equatorià. Després trobem els xinesos amb un 0,62%, els bolivians amb un 0,54%, els 
peruans amb un 0,47% i els senegalesos amb un 0,41%. 
 
Per últim, es mostra a la taula següent la Renda Familiar Bruta per habitant de Rubí, 
comparada amb la comarca i el total corresponent a tota Catalunya: 
 
 
Taula 9 Renda Famil iar Bruta de Rubí per l ’any 2009. Font:  Idescat.  

 RFDB per habitant 
(milers d’euros/hab.)  

Rubí 15,2 

Vallès Occidental 17,3 

Catalunya 17,4 

 
 
Aquest indicador mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per 
destinar-los al consum o a l’estalvi. Veiem doncs, que en el cas de Rubí la renda familiar 
disponible es troba gairebé dos punts per sota del valor de la resta de la comarca, així com 
el del global de tota Catalunya. 
 
 
PARC D’HABITATGES I  COMPOSICIÓ DE LES LLARS 
 
Un altre indicador rellevant per conèixer les característiques de la ciutadania és el parc 
d’habitatges existent al municipi. Actualment, Rubí compta amb un total de 29.924 
vivendes, de les quals el 22,1% són unifamiliars i el 77,9% són habitatges en edificis.  
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Figura 38 Tipus d’habitatges a Rubí per nombre de residents. Font:  Elaboració 
pròpia. 
 
 
D’aquests números podem extreure una ràtio d’ocupació de les vivendes de 2,8 persones 
per llar. 
 
ESTIMACIONS DEMOGRÀFIQUES A RUBÍ 
 
Per concloure aquest apartat, es fa imprescindible fer una projecció sobre la població 
estimada a Rubí. Aquest càlcul aproximat permetrà dibuixar, a grans trets, quines seran les 
necessitats en matèria de gestió de residus municipals, especialment de cara al servei de 
recollida. 
 
Així doncs, per a la realització d’aquest càlcul, es pren com a referència el plantejament 
realitzat amb el mateix objectiu en el PRECAT20.  
 
El PRECAT20 mostra quatre escenaris poblacionals respecte a l’evolució de la població a 
Catalunya fins a l’any 2020, un correspon al realitzat per l’Instituto Nacional d’Estadística 
(relatiu a l’any 2012), mentre que els altres tres corresponen als escenaris elaborats per 
l’IDESCAT l’any 2008 (escenaris poblacionals Baix, Mig i Alt). 
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Taula 10 Previsió de l ’evolució de població a Catalunya. Font:  PRECAT 20. Annex 10 
Premisses empleades per als escenaris de Prognosi i  Avaluació de les necessitats 
d’ infraestructures. 

 

Previsions 
INE 

Escenari  
Idescat BAIX 

Escenari  
Idescat MIG 

Escenari  
Idescat ALT 

2012 7.318.520 7.414.429 7.538.057 7.716.438 

2013 7.270.530 7.441.429 7.598.291 7.808.270 

2014 7.224.940 7.467.363 7.657.637 7.895.113 

2015 7.181.419 7.491.823 7.714.113 7.979.150 

2016 7.139.695 7.515.570 7.768.041 8.061.241 

2017 7.099.538 7.536.332 7.819.392 8.141.791 

2018 7.060.801 7.554.046 7.868.454 8.220.823 

2019 7.023.390 7.569.145 7.915.463 8.298.583 

2020 6.987.253 7.581.775 7.960.599 8.375.426 
 
 
El PRECAT20 també mostra l’evolució real d’anys anteriors i es pot observar com l’evolució 
de la població en els darrers anys, es troba entre les previsions dels escenaris alt i mitjà de 
l’IDESCAT, però amb tendència a situar-se l’any 2020 entre els escenaris Baix i Mitjà.  
 
Si s’apliquen els factors de creixement o decreixement de cadascuna de les previsions 
poblacionals als habitants del municipi del 2015, l’evolució de la població a Rubí seria la 
següent6: 
  

                                                        
6 La previsió per als anys 2021 i 2022 s’ha dut a terme considerant que es produeix un increment lineal respecte l’increment 
produït entre el 2019 i el 2020. 
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Taula 11 Previsió de l ’evolució de població al  municipi  seguint la tendència dels 
escenaris mostrats al  PRECAT. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Tendència 
Previsions 
INE 

 
74.536 

74.103 73.686 73.284 72.896 72.521 72.148 71.776 

Tendència 
Escenari 
Idescat 
BAIX 

74.772 74.979 75.155 75.305 75.431 75.557 75.683 

Tendència 
Escenari 
Idescat 
MIG 

75.057 75.553 76.027 76.482 76.918 77.356 77.797 

Tendència 
Escenari 
Idescat 
ALT 

75.303 76.055 76.794 77.520 78.238 78.962 79.693 

 
 
La representació gràfica d’aquesta taula es mostra tot seguit: 
 

 
Figura 39 Previsió de l ’evolució de població al  municipi  seguint la tendència dels 
escenaris mostrats al  PRECAT. Font:  elaboració pròpia. 
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D’aquesta manera, aplicant l ’escenari  de creixement baix, s’obté que l’any 2022, la 
població serà de 75.683 habitants. 
 
Amb aquestes dades és possible estimar la generació de residus per als propers anys, tot 
considerant l’evolució de la generació de residus per càpita, la qual es pot relacionar, 
d’acord amb la metodologia aplicada en el PRECAT20, amb l’evolució de la taxa d’atur, 
segons es detalla a continuació: 
 
 
Taula 12 Previsió de l ’evolució de la taxa d’atur als diferents escenaris.  Font:  
PRECAT 20. Annex 10 Premisses empleades per als escenaris de Prognosi i  
Avaluació de les necessitats d’ infraestructures. 
 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 

Escenari  A  27,8% 31,0% 30,1% 29,1% 28,2% 27,4% 26,5% 25,7% -- -- 

Escenari  B 26,3% 26,2% 25,0% 24,0% 22,9% 22,0% 21,1% 20,2% 19,3% 18,4% 

Escenari  C 26,3% 24,5% 22,9% 21,5% 20,2% 18,9% 17,9% 16,9% -- -- 

* Taxa d’atur estimada considerant una reducció anual equivalent a l’obtinguda en el període 2019 – 2020. 
 
 
Els escenaris A (baix) , B (mitjà) i C (alt) es basen en l’establiment de previsions de 
creixement de l’economia, evolució de la taxa d’atur i evolució de la població, i es detallen 
tot seguit:  
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Figura 40 Descripció de l ’evolució de l ’economia, la taxa d’atur i  la població en els 
3 escenaris contemplats en el  PRECAT20. 
 
 
Seguint l’exercici que fa el PRECAT20, tot seguit es determina la relació entre la taxa d’atur 
i la generació per càpita del municipi. 
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Figura 41 Relació entre la taxa d’atur i  la generació de residus municipals per 
càpita.  Font:  Elaboració pròpia segons la taxa d’atur espanyola segons Idescat i  
dades municipals de generació de residus. 
 
Tal i com es pot observar, ha calgut descartar alguns punts a fi i efecte d’obtenir un 
coeficient de regressió raonable i una regressió polinòmica que respecti el concepte 
general de que l’increment en la taxa d’atur es tradueixi sempre en una reducció en la 
generació residus, i viceversa. 
 
Amb la funció polinòmica resultant i la previsió de la taxa d’atur, es pot establir quina és la 
previsió de generació per càpita de cadascun dels escenaris. A continuació es mostren els 
resultats obtinguts per al cas de l’escenari B, on la taxa d’atur disminueix, tal i com en 
realitat està passant al llarg d’aquest any, però de manera més moderada que a l’escenari 
C. 
 
Taula 13. Estimació de la generació de residus per càpita.  Font:  Elaboració pròpia 
seguint metodologia apl icada a PRECAT20.  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Escenari  B 1,10 1,10 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 

 
Relacionant la previsió de població amb la de la generació per càpita, s’obté la següent 
previsió de generació e residus a Rubí: 
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Figura 42 Estimació de la generació de residus a Rubí f ins el  2022. Font:  Elaboració 
pròpia. 
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5.4.2.  ACTIVITATS COMERCIALS 

La gestió de residus comercials, com a subcategoria dels residus municipals, és una peça 
clau. Segons un estudi realitzat per l’Institut Cerdà7 La generació de residus comercials 
suposa un 36,5% de la generació de residus en l’àmbit municipal a Catalunya. En aquest 
sentit, l’activitat comercial i de serveis suposa un 43,2% del vidre generat a Catalunya, un 
29,8% dels envasos de plàstic i metàl·lics (amb i sense punt verd) i un 45,2% de la matèria 
orgànica generada. Així mateix les activitats comercials suposen la generació del 71,2% de 
paper-cartró en l’àmbit municipal. 
 
 

 
Figura 43. Aportació de la generació  dels residus comercials a la generació de les 
diferents fraccions de residus municipals de Catalunya. Font:  Estudi sobre la 
generació de residus comercials a Catalunya. Institut Cerdà. Desembre de 2014. 
 
Aquest volum de residus fa que, en algunes ocasions, calgui recollir-los de manera 
separada i, per aquest motiu, s’organitzen serveis de recollida especials per aquest tipus 
de generadors anomenats singulars o grans productors. El coneixement de la situació de 
les diferents activitats comercials i econòmiques que es troben al municipi, així com la seva 
concentració geogràfica, es fa imprescindible per tal de plantejar línies d’acció que recullin 
les singularitats d’aquest sector. 
 
A continuació, s’hi troben dos mapes corresponents a la densitat comercial de Rubí, així 
com la seva distribució geogràfica. 
 
  

                                                        
7 Estudi sobre la generació de residus comercials a Catalunya. Institut Cerdà. Desembre de 2014. 
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A través d’aquesta cartografia s’observa que l’activitat comercial és concentra, òbviament, 
al nucli urbà del municipi, principalment en l’àrea compresa entre els dos eixos viaris de la 
Carretera de Molins de Rei i l’Avinguda de l’Estatut. 
 
En el mapa es poden identificar diferents densitats o freqüències de comerços per 
parcel·la. La freqüència més elevada és d’entre 10 a 13 comerços per parcel·la i 
s’identifica, exclusivament a l’Av. Can Cabanyes amb l’Av. Catalunya. 
 
La segona categoria d’intensitat identificada és l’interval de 5 a 9 comerços per parcel·la, la 
qual s’ubica, principalment al voltant dels carrers: Narcís Monturiol, Cal Gerrer, Cervantes i 
Llobateres. Tots els carrers mencionats, es troben molt propers al Mercat Municipal. 
 
A la part sud de l’Av. de l’Estatut també es troba una intensitat de 5 a 9 comerços per 
parcel·la. 
 
En la taula que es troba a continuació, es determinen el nombre d’establiments per 
tipologies comercials censades a Rubí: 
 
 
Taula 14 Activ itats comercial  de Rubí.  Font:  Dept.  de Comerç de l ’Ajuntament de 
Rubí.  
 

ACTIVITAT COMERCIAL PRINCIPAL NOMBRE 
D’ESTABLIMENTS 

ALIMENTACIÓ 130 
ALTRES 153 
AUTOMOCIÓ I TALLERS 76 
BARS, RESTAURANTS I CÀTERING 317 
BASAR 18 
CÀRNICS 3 
CENTRE DE SALUT I ESTÈTICA 13 
CENTRES DE SALUT I ÒPTIQUES 59 
CONSTRUCCIÓ I REFORMES 13 
DROGUERIA I PINTURES 10 
ELECTRODOMÈSTICS, EQUIPAMENTS DE LA LLAR I DECORACIÓ 56 
ESPORT 14 
ESTACIÓ DE SERVEI 13 
ESTANC 5 
FARMÀCIA 19 
FERRETERIES I BRICOLATGE 14 
FLORISTERIA I JARDINERIA 21 
FORN DE PA I PASTISSERIES 68 
FRUITERIA 28 
FUSTERIA I FABRICACIÓ DE MOBLES 20 
FUSTERIA IFABRICACIÓ DE MOBLES 1 
FUSTERIA METÀL·LICA 23 
HOTELS I ALLOTJAMENTS SIMILARS 7 
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IMMOBILIARIES 17 
INFORMÀTICA 12 
JOIERIA I BIJUTERIA 16 
PAPERERIA, ARTS GRÀFIQUES, IMPREMTA I COPISTERIA 44 
PERFUMERIA 8 
PERRUQUERIA I CENTRE D'ESTÈTICA 148 
SERVEIS 231 
TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA 33 
TÈXTIL, ROBA I COMPLEMENTS 97 
VIDRERIA I CERÀMIQUES 4 
TOTAL 1691 

 
D’aquesta taula es destaca que la tipologia d’establiments comercials amb més presència 
són els bars, restaurants i càterings on es troben una totalitat de 317 establiments i 
representen un 19% del total. Aquesta tipologia de comerç són generadors de residus 
orgànics, principalment. 
 
Altres categories a destacar, també relacionades amb el servei d’aliments, són els forns de 
pa i pastisseries, que sovint també disposen d’un servei de cafeteria, tot i que rarament 
se’ls consideren grans generadors. La seva representativitat en el conjunt d’activitats 
comercials és del 4%. 
 
Les fruiteries no han estat incloses dins del grup d’activitats comercials relacionades amb 
l’alimentació, ja que és un grup que s’acostuma a considera també gran generador de 
residus orgànics. Només se’n censen 28 establiments (l’1,7%). 
 
A més dels comerços llistats en aquesta taula, trobem diferents tipologies de serveis 
comercials que resulten de gran rellevància en la generació de residus municipals: 

• El Mercat Municipal. Hi ha documentació de la presència del mercat a la 
ciutat des de 1.516. Actualment, compta amb 52 parades, principalment 
d’alimentació, però també s’hi troben de jardineria, servei de bar, cosmètica, 
drogueria... 
Cal destacar també la presència d’un servei de mini - deixalleria a l’interior del 
Mercat per a la recollida de residus especials. 

• Mercadal Setmanal no sedentari  de Rubí . Aquest mercat és present a 
Rubí des de fa ja 40 anys. Des del 2002 s’ubica, cada dissabte de 9 a 14h, al 
C/ Antoni Sedó i compta amb unes 128 parades de venda de tèxtil, calçat, 
plantes, servei de bar, cosmètica, perfumeria, etc. 

• Mercat ecològic i  d’artesania del Val lès. Està organitzat pels municipis 
de Barberà del Vallès, Cerdanyola, Rubí i Sant Quirze del Vallès, té un caràcter 
itinerant. Aquest s’estableix a Rubí el quart dissabte de cada mes, a l'Avinguda 
Francesc Macià, entre la Pl. Catalunya i el C/ Montserrat. 
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• Nou Mercadal Setmanal. Esta conformat per unes 11 parades que 
s’instal·len cada dijous de 08.30 a 13.30 h, a la plaça nova del Mercat. Les 
parades són de moda i tèxtil.  

 
Una bona part dels comerços i mercats s’agrupen en associacions per tal d’impulsar 
iniciatives de suport i dinamització de l’activitat comercial. Aquestes associacions són: 
 

• Federació i Associacions de comerciants i gremis de Rubí (FACGR). 

• Associació de Bars i Restaurants de Rubí (ASBR). 

• Comerç de Ca n’Oriol. 

• Les Torres Comerç. 

• Mercat de l’Artesania de Rubí. 

• Associació de comerciants Monturiol-Progrés. 

• Associació de comerciants Rubí Centre. 

• Associació de comerciants de Can Fatjó i Sant Jordi Parc. 

• Associació de Marxants de Rubí. 

• Associació de comerciants del Mercat Municipal. 
 

• El Mercat Municipal  

Tal i com s’explica en l’apartat anterior, el Mercat Municipal és una institució de pes dins 
del municipi. A més, en els darrers anys ha experimentat una remodelació de les seves 
instal·lacions força important que ha donat lloc a l’ampliació de la seva superfície 
comercial, així com d’altres usos que també s’acullen dins del mateix edifici.  
 
La seva centralitat fa que el mercat es presenti com una peça vertebradora de l’eix 
comercial del municipi. No només això, sinó que en una àrea d’abast de 500 metres al 
voltant del mercat hi viuen, aproximadament, 25.000 habitants. 
 
La magnitud d’aquest espai comercial, així com el nombre de comerços que acull en el seu 
interior, fa que el volum de residus que se’n generen a diari necessiti una menció especial 
dins d’aquesta diagnosi. 
 
Amb les seves 52 parades en funcionament representa un 3% de la totalitat de les 
activitats comercials del conjunt del municipi i, en especial, la generació de residus 
orgànics és força significativa. 
 
Pel que fa a la gestió dels residus que es generen en aquest espai, actualment, podem 
trobar una compactadora de 15.000L de capacitat, ubicada a la planta -1 en el mateix moll 
de càrrega i descàrrega i que recull el paper i cartró.  
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Per altra banda, també se’n recull la fracció orgànica en contenidors de 600 litres ubicats 
al moll. La selecció de la FORM la fan els mateixos paradistes, als quals se’ls va 
proporcionar al 2004 contenidors d’orgànica personalitzats i de diferents volumetries 
segons les necessitats dels seus comerços.  
 
Cal destacar que a més de les diferents tipologies de parades, un dels serveis que acull en 
la seva planta principal, tal i com s’ha mencionat en l’apartat anterior, és la presència 
d’una mini-deixalleria. En aquest espai es recullen residus especials en horari de 
funcionament del Mercat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44 Minideixal ler ia del Mercat Municipal.  Font:  Elaboració pròpia. 
 
 
Al 2015 es calcula que es van recollir aproximadament un total de 183 tones 
d’orgànica, 37 tones de paper-cartró i  405 tones de resta.  
 
 

 
Figura 45 Residus recol l i ts al  mercat municipal – 2015. Font:  Elaboració pròpia.  
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5.4.3.  ACTIVITATS INDUSTRIALS 

 
A Rubí existeixen un total de 11 polígons industrials: 
 
 
 
Taula 15 Pol ígons industr ials de Rubí.  Font:  "Estudi de Pol ígons Industr ials",  
Cambra de Terrassa, 2007 i  ‘Cens de naus i  terrenys industr ials als PAE de Rubí’  
(2010). 

  

  
Any de 

construcció 
Sup. Total 

(m2) 
Empreses 

localitzades 
Sectors industr ial  amb 

major presència 

1 Can Alzamora -  97.138 68 
Metall i Comp. Elèctrica 36% 

Altres 17% 

Fusta 10% 

2 Can Jardí  1974 443.085 226 
Metall i Comp. Elèctrica 35% 

Alimentació 13% 

Transport i magatzem 10% 

3 
Can Pí de Vilaroch/ 
Rubí Sud 

1988 845.097 82 
Metall i Comp. Elèctrica 27% 

Trans. Mineral i Química 16% 

Transport i magatzem 15% 

4 Can Rosés 1973 478.818 215 
Metall i Comp. Elèctrica 27% 

Paper i arts gràfiques 12% 

Transport i magatzem 12% 

5 Can Sant Joan 1991 352.519 8 
Transport i magatzem 45% 

Metall i Comp. Elèctrica 22% 

Plàstic 11% 

6 
Carretera de 
Terrassa 

1973 192.978 46 
Comerç engròs 18% 

Metall i Comp. Elèctrica 17% 

Tèxtil 10% 

7 La Llana 1990 231.403 32 
Metall i Comp. Elèctrica 36% 

Trans. Mineral i Química 19% 

Transport i magatzem 19% 

8 Molí de la Bastida 1994 320.000 41 
Comerç engròs 30% 

Metall i Comp. Elèctrica 20% 

Altres 6% 

9 Sant Genís 1988 223.720 5 
Metall i Comp. Elèctrica 67% 

Transport i magatzem 25% 

Tèxtil 8% 

10 Cova Solera 1986 559.295 274 
Metall i Comp. Elèctrica 29% 

Transport i magatzem 25% 

Comerç engròs 10% 

11 Can Vallhonrat - - 13 
- - 

- - 

- - 



 

  
 
  
  PÀGINA  - 82 -  
 

DIAGNOSI – PLA LOCAL DE RESIDUS MUNICIPALS 2017-2022	

 
Aquests 11 pol ígons sumen una superfície que supera els de 3,7 km2 i acullen una 
totalitat de 1.010 empreses per l’any 2010. 
 
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%).  
 
Pel que fa a la gestió municipal de residus dels polígons industrials només es recull aquella 
fracció assimilables a la municipal, que són residus procedents de: 

• L’activitat domèstica de les oficines. 

• Les activitats de menjadors o office de les empreses. 

• La neteja general dels locals. 
 
Aquesta recollida es redueix, fins a la data actual, a la fracció resta amb una freqüència de 
recollida de 3 cops per setmana (dimarts, dijous i dissabtes). 
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5.4.4.  CENTRES EDUCATIUS 

Els centres educatius són espais de formació. Aquesta és cada cop més permanent i 
s’allarga per a totes les etapes de la vida. Però és ben cert que l’adquisició de valors i 
hàbits es fa principalment en les primeres etapes formatives d’una persona, quan aquesta 
encara és un infant.  
 
Així doncs, en els centres escolars, que són considerats espais d’aprenentatge transversal, 
es fa obligatori desenvolupar accions pedagògiques per tal d’educar i sensibilitzar al 
conjunt de la ciutadania en valors del respecte envers el medi ambient, especialment als 
infants. Per aquest motiu apareix com rellevant contemplar tots els centres de formació de 
la ciutat i diagnosticar-ne quin és el seu context educatiu i el perfil d’alumnes que acullen. 
 
Taula 16 Nombre de centres educatius i  d’alumnes a Rubí pel curs 2016 -  2017. 
Font:  departament d’Ensenyament de l ’Ajuntament de Rubí. 
 

CENTRES EDUCATIUS Públics/Municipals Privats/ 
Concertats Total 

Escoles Bressol  3 7 10 
Escoles de segon cicle d'Educació Infantil i 
Primària 12 0 12 

Escoles de segon cicle d'Educació Infantil i 
Primària i Secundària 1 4 5 

Escoles de segon cicle d'Educació Infantil i 
Primària, Secundària i Educació Postobligatòria 0 2 2 

Instituts d'Educació Secundària i Batxillerat 5 0 5 

Escola d'Adults 1 0 1 

Escola Oficial d'Idiomes de Rubí 1 0 1 

Servei Local de Català 1 0 1 

Rubí Formació 1 0 1 

Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés 1 0 1 

Escola D'art i Disseny (EDRA) 1 0 1 

Finca Font del Ferro 1 0 1 
Programa de Formació i Inserció- Pla de 
Transició al Treball (PFI-PTT) 1 0 1 

Total centres 29 13 42 

Total alumnes 11.577 4.014 15.591 

  
 

  
 9 Centres Educatius dins el Programa d'Escoles Verdes   

5 entitats d'Associacionisme Educatiu 
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Rubí compta amb un total de 42 centres educatius  i 5 entitats d’associacionisme 
educatiu. 9 dels 42 centres figuren en el Programa d’Escoles Verdes. En total, s’acullen 
gairebé 16.000 alumnes de distintes edats i disciplines. 
 
La franja educativa amb major nombre d’estudiants es troba en el cicle de primària amb un 
total de 5.074 alumnes de 6 a 12 anys, un 32,5% del gruix total. També té un pes 
important, en nombre d’alumnes, l’etapa educativa corresponent a l’interval que va dels 3 
als 5 anys, corresponent al cicle infantil, el quals representen un 14,5% del conjunt de la 
comunitat estudiantil del municipi. Els estudiants de secundària (12 – 16 anys) 
representen el 19,6% del total d’alumnes. 
 

5.4.5.  ENTITATS 

Les entitats i associacions conformen el teixit associatiu d’una ciutat. En elles queden 
recollides els diferents col·lectius de la població, els quals realitzen una tasca socio - 
cultural imprescindible en el context del municipi.  
 
Aquests organismes, a través del desenvolupament de les seves inquietuds i activitats, 
porten a terme un treball de cohesió social i facilitador de l’apropiació del territori per part 
dels ciutadans. Aquests factors tenen un pes molt important pel desenvolupament de 
conductes pro-ambientals, ja que allò que forma part de l’individu és més susceptible de 
ser valorat i cuidat pel mateix. Així doncs, la difusió de valors en el respecte al medi 
ambient entre les entitats i associacions té un paper molt rellevant en el context municipal.  
 
De la mateixa manera que resulta imprescindible que, des de l’Administració, es 
proporcionin els recursos i les eines necessàries perquè aquests hàbits i valors puguin 
transformar-se en un fet consumat. 
 
En la figura següent s’observen el nombre d’associacions i entitats distribuïdes per 
categories, segons les activitats que desenvolupen. En total existeixen registrades unes 
234 associacions i entitats 
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Figura 46 Nombre d’associacions i  entitats actives per t ipus d’activ itat.  Font:  
Elaboració pròpia a part ir  de les dades proporcionades pel Servei de Ciutadania de 
l ’Ajuntament de Rubí.  
 
 
La tipologia d’entitats més present són de caire cultural, les quals representen un 31% (72 
entitats) del total del teixit associatiu. Es troben seguides per les esportives, amb un 18% 
del total (42 entitats) i les veïnals amb un 16% del total (37 entitats). Per contra, les menys 
habituals són les associacions sanitàries de les quals només se’n registren 4 amb una 
representativitat del 2%. 
 
Cal fer especial esment a la categoria d’entitats de caire ambientalista, que també formen 
part d’una minoria, amb una representativitat del 3%, però que cal considerar com a 
potencials agrupacions col·laboradores en la promoció dels valors ambientals entre la 
ciutadania. 
 
Gran part de les entitats disposen d’una seu social, la majoria de les quals són locals 
oberts a la ciutadania. Alguns d’aquests espais es troben dins d’equipaments municipals. 
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5.4.6.  EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

L’Administració municipal disposa d’un total d’uns 73 equipaments per tal de donar 
servei a la ciutadania. En aquests espais hi treballen aproximadament unes 600 persones, 
les quals, en les seves activitats diàries, generen un volum considerable de residus. 
 
No es disposen de dades específiques de generació de residus d’aquest sector, ja que el 
circuit de recollida és el mateix circuit que el de la recollida domiciliaria, però, és evident 
que, a banda del volum d’equipaments i de les persones que en formen part, 
l’Administració ha de donar exemple en la correcta gestió dels residus que es genera. 
 
Dels 73 equipaments esmentats: 

• El 22% són departaments administratius. 

• El 13,7% són espais culturals. 

• El 24,7% són centres esportius. 

• El 20,5% són equipaments de caire social. 
 
 
En molts casos, aquests equipaments acullen més d’un servei i, en conjunt, ocupen una 
superfície que supera els 70.000 m2. El llistat complert es troba adjunt a l’annex IV i la 
seva categorització es realitza segons si es tracta d’equipaments administratius, 
comercials, esportius, educatius, culturals, socials o altres tipologies. 
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5.5.  AVALUACIÓ DE COSTOS  

En aquest apartat es realitza un diagnòstic dels costos ambientals i econòmics que 
repercuteixen sobre el servei de recollida i tractament dels residus. 
 

5.5.1.  COSTOS AMBIENTALS 

 
Qualsevol producte provoca impactes ambientals al llarg del seu cicle de vida. Des de 
l’extracció de les matèries primeres, passant per les produccions industrials i les seves 
transformacions, els transports, les distribucions i el seu propi ús i/o consum produeixen 
impactes –en major o menor mesura- en el medi. Però, un cop el producte el convertim en 
residu, provoquem un nou impacte ambiental, ja que s’ha de transportar, transformar, 
classificar i emmagatzemar, o bé dipositar com a rebuig en un abocador. 
 
Tota aquesta gestió dels residus comporta consums energètics, genera emissions a 
l'atmosfera, contamina l'aigua i el sòl, produeix sorolls, olors i ocupació de l’espai públic, 
així com altres molèsties que contribueixen a empitjorar els problemes ambientals i 
provoquen costos econòmics i socials. Alguns d’aquests impactes es produeixen a escala 
municipal de forma que afecten directament als generadors de residus (soroll, olors, 
problemes de trànsit, ocupació de l’espai públic pels contenidors,...) Però, la gestió dels 
residus també té efectes en altres nivells, com la contaminació de l’aigua, del sòl o de 
l’aire; i, fins i tot, a escala global del planeta amb la contribució al canvi climàtic, entre  
d’altres impactes ambientals.  
 
Destaquen els impactes associats al cost energètic i les emissions derivades de la recollida 
i transport de residus (especialment de fraccions com els envasos lleugers, de poc pes i 
gran volum), així com els derivats de les instal·lacions de tractament (amb elevats consums 
energètics) i les instal·lacions de disposició final o abocadors (amb impactes potencialment 
elevats en la contaminació del sòl, de l’aigua o de l’aire, impactes paisatgístics i la 
contribució a l’escalfament global).  
 
Cal posar de manifest que un dels objectius i dels beneficis de la prevenció i la reutilització 
dels residus municipals és evitar i minimitzar els impactes derivats, tant de la seva 
generació  com de la seva gestió. 
 
D’altra banda, l’increment de les recollides selectives afavoreix l’estalvi d’impactes 
d’extracció i fabricació de matèries primeres. Això és especialment important en aquells 
materials, com els plàstics i els metalls, que –la gran majoria- tenen uns processos 
d’extracció i depuració altament contaminants pel medi. A més, l’aprofitament dels 
materials reciclats com a matèries primeres són un estalvi molt important tant econòmic 
com ambiental, ja que frena l’esgotament progressiu dels recursos naturals del planeta. 
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També cal destacar els impactes dels residus especials i dels aparells electrònics (molts 
d’ells amb continguts d’elements i materials tòxics i contaminants). Per aquest motiu, és 
bàsic contribuir a la reducció de l’impacte ambiental de tots aquests productes realitzant 
una correcta gestió mitjançant les recollides selectives a través dels sistemes de 
deixalleria. 
 
A continuació, es resumeixen amb tots els impactes ambientals, ja siguin positius o 
negatius, associats a la gestió dels residus que cal contemplar a l’hora de plantejar els 
plans d’acció, de manera que les línies estratègiques cerquin la seva minimització: 
 
 
Impactes derivats del s istema de recol l ida 

− Impactes derivats del transport i la recollida: 
− Consum de combustibles fòssils. 
− Emissions de gasos i partícules que malmeten la qualitat de l’aire. 
− Contaminació acústica. 

− Ocupació de l’espai públic. 
− Impactes en la mobilitat dins del municipi. 

Impactes derivats del tractament i  de la disposició f inal  

− Consum energètic elevat dels processos de tractament dels materials recuperats, 
especialment en el cas dels envasos i la resta. 

− Consum d’aigua elevat. 
− Contaminació dels sòls. 
− Contaminació de l’aire. 

En el cas de la FORM el consum elèctric es veu minimitzat, ja que la metanització de la matèria 
orgànica permet la generació d’electricitat per abastir la planta. 

En el cas de la resta, la planta de tractament s’autoabasteix d’aigua per la recuperació d’aigües 
pluvials per cobrir un 90% de les seves necessitats i, en un 90% d’electricitat per la metanització 
de la MOR i els residus ja dipositats de l’abocador. 

− Problemes amb les males olors. 
− Impactes paisatgístics importants. 

Impactes derivats de la producció i  substitució de materials 

− Estalvi de recursos naturals, d’emissions per a l’extracció de matèries primeres, menor 
consum energètic i d’aigua, etc. 

− Aprofitament del compost procedent de la FORM per a la producció de cultius i els beneficis 
associats que aquest aporta. 
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Emissions 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.   
 
Tot el procés de recollida, transport i gestió de residus, suposa un impacte ambiental degut 
a les emissions a l’atmosfera de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) degut a l’ús de 
combustibles fòssils, la combustió dels residus o a la formació de metà per la fermentació 
de la matèria orgànica, entre d’altres. 
 
Des de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic s’ha establert un model de càlcul on es tenen 
en compte totes les etapes del procés de gestió de cada fracció de residu i s’estima un 
factor d’emissió global per cadascun d’ells. 
 
Taula 17 Dades en gCO2eq/kg residu. Font:  Guia de càlcul d’emissions de GEH 
derivades de la gestió de residus municipals.  Ofic ina Catalana de Canvi cl imàtic.  
Febrer 2015. 

Fracció 
Recollida i 
transport 

Plantes de 
recuperació 

Plantes de 
tractament 

TOTAL 

Vidre 23,02 7,48 - 30,5 
Envasos 103,85 16,23 - 120,1 
Paper 52,13 4,29 - 56,4 
FORM 40,66 - 352,21 392,9 
Resta 12,44 - 612,27 624,7 

 
Aquestes dades8, conjuntament amb les relatives a les quantitats de residus recollides per 
a cada fracció, permeten calcular les tones totals de GEH emeses en els darrers anys, 
donant els següents resultats: 
 

 
Figura 47 Emissions equivalents de CO2 deguts a la gestió dels residus  Rubí.  Font:  

Elaboració pròpia.  

                                                        
8 Les dades de la taula anterior corresponen als factors d’emissió per al 2015. Tanmateix, els factors d’emissió poden variar 
any a any. 
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Tal i com mostren les dades hi ha una diferència significativa entre les emissions 
generades pels residus no recollits selectivament (Resta) i les de les fraccions selectives, 
tant per kg de residu com en valor absolut. Per tant es dedueix que una millora en els 
resultats de recollida selectiva comportaria una disminució directa de les emissions de 
GEH. Aquesta afirmació es visualitza de manera gràfica a la figura anterior, en la què 
també s’hi ha representat l’estimació d’emissions de CO2 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% actual9. La reducció d’emissions, en aquest cas, seria de 
l’ordre del 19%. 
 
D’altra banda, es pot calcular l ’estalvi  de tones equivalents de CO2 associades a la 
gestió de matèria orgànica que es realitza a través de l’autocompostatge.  
 
Considerant que el 2015 es van deixar de recollir, per via de l’autocompostatge, unes 
74,40 Tn de Matèria Orgànica10, i que el factor d’emissió associat a la recollida i gestió de 
la FORM el 2015 era de 392,87g CO2 eq/kg, utilitzant la metodologia exposada 
anteriorment, s’extreu que per la no recollida d’aquestes 74,40 Tn de restes orgàniques es 
va produir un estalvi el 2015 de 29,23 Tn de CO2 equivalent.  
 
  

                                                        
9 Els càlculs s’han realitzat considerant factors d’emissió pel 2022 idèntics als del 2015. D’altra banda, s’han considerat els 
valors de nombre d’habitants i de generació de residus detallats a l’apartat 5.4.1 d’aquest document.  
10 Font: Estadístiques de residus de l’Agència Catalana de Residus, Rubí 2015. 
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5.5.2.  COSTOS ECONÒMICS 

 
La gestió dels residus municipals comporta a l’Ajuntament de Rubí unes despeses i uns 
ingressos. Per una banda, la gestió de residus suposa una sèrie de costos econòmics 
associats a la recollida i transport de residus fins 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 Catalunya). D’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). També, el retorn del cànon és una altra font d’ingressos relacionat amb els 
residus municipals. 
 
DESPESES – Recoll ida i  Tractament 
 
En primer lloc, les despeses associades a la recol l ida dels residus contemplen el cost 
del servei: personal, infraestructures, combustible, etc. Aquestes despeses de tractament 
queden reflectides, més endavant, a la taula 20 a raó de les necessitats de servei que 
suposa cadascuna de les diferents fraccions de residus a gestionar. 
 
Per altra banda, hi ha les despeses associades al tractament de cadascuna de les 
fraccions. En aquest cas, no totes les fraccions es veuen afectades per aquests costos. Les 
úniques que queden exemptes són les selectives: el vidre, el paper i cartró i els envasos 
lleugers. 
 
Les fraccions sotmeses a despeses de tractament són: 

• La resta, gestionada a través del CTR-Vallès i el seu preu final ve determinat de 
la manera següent: 

 
  

 CONCEPTES COST 2016 

Preu Públic Tractament + transport + disposició 67,77€/Tn 

Preu Final 
Preu Públic + cànon de l’Aj. de Vacarisses + 
cànon de l’ARC 

77,89€/Tn 

 
 

• La fracció orgànica, es porta a la planta de biometanització de Can Barba 
(Terrassa) amb els següents costos associats: 

 
CONCEPTES COST 2016 

Preu Públic d’utilització dels serveis 53,94€/Tn 

Preu Públic per al transport del rebuig a Coll Cardús 16,70€/Tn 

Preu Públic per a la disposició del rebuig a Coll Cardús 33,61€/Tn 
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Però, aquests preus venen condicionats pel percentatge d’impropis promig que 
s’identifiquen a través de les caracteritzacions. Així doncs, el cost de tractament 
variarà en funció de l’interval d’impropis detectats: 
 

 
Taula 18 Quadre de preus en funció de la caracterització d’ impropis per l ’any 2016. 
Font:  Consorci  per la Gestió de residus del Val lès Occidental .  

CÀNONS I  TAXES 2016 

Intervals 
d’ impropis 

Preu Públic 
uti l i tzació 

dels serveis 
(€/Tn) 

Preu públic per 
transport i  
disposició 

rebuig (€/Tn) 

IVA 
(10%) 

Cànon 
ARC 

dipòsit  
(€/Tn) 

Costos Servei 
+ Impostos 
Preu Final 

(€/Tn) 
0%<i<10% 53,94 4,02 5,80 1,528 65,29 

10%<i<15% 53,94 11,22 6,52 4,2593 75,94 
15%<i<20% 53,94 13,99 6,79 5,3098 80,03 
20%<i<25% 53,94 16,75 7,07 6,3603 84,13 
25%<i<30% 53,94 19,52 7,35 7,4108 88,22 

+ de 30% 53,94 37,23 9,12 14,134 114,42 
 
 

• Els voluminosos, tenen un preu d’utilització de serveis de 63.26€/Tn, IVA 
inclòs. 

 
INGRESSOS -  El  Retorn del cànon i  els Sistemes Integrats de Gestió 
 
Els ingressos tenen com origen, principalment, el retorn del cànon establert per l’Agencia 
de Residus de Catalunya, pels Sistemes Integrats de Gestió i en menor proporció per la 
venda de materials. 
 
Per una banda el cànon és un instrument econòmic que incentiva la millora en la gestió 
dels residus municipals, tot afavorint la prevenció i valorització del material i desincentivant 
la seva disposició final com a rebuig. A més, també facilita el finançament 
d’infraestructures per a la gestió dels residus. 
 
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 l‘evolució prevista del cànon en els propers anys. 
 
Aquest increment s’explica perquè els dipòsits controlats cada cop estan més saturats i 
l’espai cada cop és menor, per tant, el preu de la tona de rebuig que té com a disposició 
final l’abocador, és més costosa. 
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Figura 48. Previsió d’augment de l ’ import del cànon de residus. Font:  Agència de 
Residus de Catalunya.  
 
A 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 energètica dels residus municipals s’aplicarà 
el 50% d’aquest cànon. 
 
Per al 2015, els conceptes de retorn a Rubí van ser: 

• El tractament de la FORM neta , que per cada tona entrada a la planta de 
tractament, sense tenir en compte la poda, suposà uns ingressos de 34€/tona. 

• El tractament de la fracció vegetal amb un import de 3€/tona, 
considerant exclusivament la poda. 

• La recol l ida selectiva de la FORM. Aquest concepte contempla les tones 
de FORM bruta recollides sense incloure la fracció vegetal, amb un import de 
10 €/tona. 
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Pel que fa als Sistemes Integrats de Gestió (SIG), el pagament és diferent segons la fracció: 

• Els envasos l leugers són gestionats pel SIG de la Societat Ecoembes. En 
aquest cas sí es realitza un ajustament del pagament en funció del percentatge 
d’impropis. Aquesta variabilitat consisteix en un increment del retorn quan el 
percentatge d’impropis és inferior al 20%. En canvi, si el percentatge d’impropis 
es troba per sobre del 30% el retorn es veu reduït. 

 
El preu unitari, no només varia en funció del % d’impropis i, òbviament, del volum 
recollit, sinó que també ve condicionat per altres factors com la població 
generadora i la tipologia urbana del municipi, entre d’altres. 
 

• Pel que fa als envasos de vidre el SIG encarregat de fer-ne la gestió és la 
societat Ecovidrio. El pagament del vidre recollit es fa a raó de la tipologia 
urbana del municipi, per la distància recorreguda fins a la planta de transport i 
per la tipologia de contenidor emprat des del municipi. En aquest cas no es té 
en compte el percentatge d’impropis. 

 
Del 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%. A 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%. D’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. 
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Es mostren a continuació el conjunt de despeses i ingressos, per cada fracció dels residus municipals, en el darrer exercici tancat: 

 

Taula 19 Balanç de despeses i  ingressos, per fracció de residu gestionat l ’any 2015. Font:  Elaboració pròpia. 

Fracció Tones Distribució 
 

Despeses, €  
 

Ingressos, €  
 

Balanç de costos, €  

% 
 

Recollida Tractament Totals 
 

SIG i venda Cànon Totals 
 

Totals Per tona 
      

 
      

 
      

 
    

Vidre 971,7 3,2% 
 

126.788,18 0,00 126.788,18 
 

53.227,44 0,00 53.227,44 
 

73.560,74 75,70 
Paper-cartró 1.048,6 3,5% 

 
296.312,75 0,00 296.312,75 

 
84.287,53 0,00 84.287,53 

 
212.025,22 202,20 

Envasos 925,7 3,1% 
 

200.353,32 0,00 200.353,32 
 

230.404,46 0,00 230.404,46 
 

-30.051,14 -32,46 
Orgànica 2.770,2 9,2% 

 
408.324,64 223.284,38 631.609,02 

 
0,00 84.755,97 84.755,97 

 
546.853,05 197,41 

Esporga 596,5 2,0% 
 

43.480,49 12.755,96 56.236,45 
 

0,00 0,00 0,00 
 

56.236,45 94,28 
Voluminosos 1.373,6 4,6% 

 
172.773,01 129.090,37 301.863,38 

 
0,00 0,00 0,00 

 
301.863,38 219,75 

Altres 774,1 2,6% 
 

217.707,88 3.220,36 220.928,24 
 

7.500,93 0,00 7.500,93 
 

213.427,31 275,72 
Resta 21.708,7 72,0% 

 
1.989.052,32 1.490.125,16 3.479.177,48 

 
0,00 0,00 0,00 

 
3.479.177,48 160,27 

      
 

      
 

      
 

    
Totals 30.169,10 100,0%  3.454.792,59 1.858.476,23 5.313.268,82  375.420,36 84.755,97 460.176,33  4.853.092,49 160,86 
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Aquest balanç dels costos i ingressos de la gestió pot ajudar a determinar quins són els 
fluxos de residus que resultaran més avantatjosos reduir-ne la seva quantitat generada per 
l’activitat del conjunt de la ciutat (prevenció i reutilització dels materials), ja que ens 
permetrà quantificar l’estalvi derivat d’aplicar accions de prevenció específiques. Prevenció 
que, alhora, serà una reducció en les tones de determinats residus que es deixaran de 
gestionar. 
 
D’altra banda, també aquestes dades de costos per tona de cada tipus de fracció ajuden a 
veure -des d’una perspectiva estrictament econòmica i respecte la fracció resta- que 
realitzar les recollides selectives de determinades fraccions com el vidre, els envasos o 
l’esporga afavoreixen la reducció de les despeses globals i, per tant, són casos clars on es 
pot estalviar una part dels costos gràcies a la participació ciutadana en les recollides 
selectives. 
 
De les taules anteriors s’observa el següent: 

• El paper-cartró, l’orgànica, els altres i els voluminosos són les fraccions més 
cares de gestionar.  

• En canvi, el vidre i l’esporga tenen balanços més econòmics per tona. 

• Pel que fa als envasos, el servei arriba a resultar rentable -des d’un punt de 
vista centrat únicament en l’equilibri econòmic del servei de recollida i 
tractament d’aquesta fracció. 

 
D’altra banda, atenent al balanç de costos globals de 4.853.092 € i atenent a la població 
de 74.536 habitants s’obté la dada global de 65,11€/hab·any. 
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6.  CONCLUSIONS I PROPOSTES D’OBJECTIUS GENRALS I 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES  

Un cop finalitzada la diagnosi tècnica, social, ambiental i econòmica del servei de recollida 
de residus, en relació al municipi i els seus habitants, es realitza una matriu resum per 
recollir tots aquells factors que poden influir tant positiva, com negativament, en el sistema 
de gestió de residus de Rubí. 
 

6.1.  DEBILITATS, AMENACES, FORTALESES I  OPORTUNITATS. MATRIU DAFO. 

 
Per tal de definir els programes estratègics o les actuacions del Pla Local de Residus es fa 
necessari, en primer lloc, establir quines són les fortaleses i debilitats del sistema. 
D’aquesta manera, les estratègies plantejades cercaran potenciar les fortaleses 
identificades i minimitzar les debilitats.  
 
Per aquest motiu es realitzarà un anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats). Aquesta metodologia permet la presentació sintètica dels 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.  
 
S’entén per debilitats com 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. 
 
Un cop definits els aspectes a valorar, tot seguit es presenten les conclusions de la matriu 
DAFO en la taula següent:  
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DIMENSIÓ INTERNA 
FORTALESES DEBILITATS 

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 L’existència d’incentius econòmics per a la promoció 
de la correcta selecció i prevenció de residus. 

 

D.1 Percentatge d’impropis significatiu i creixent en la 
fracció envasos lleugers. 

D.2 Percentatge d’impropis en la FORM 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 Tenint en compte els percentatges de l’indicador 
bossa tipus, la freqüència de recollida de fracció resta 
és elevada. 

D.5 Es desconeix si l’ordenació dels contenidors a la via 
pública incideix en la correcta selecció dels residus. 

D.6 Manca 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. 

OPORTUNITATS AMENACES 
O.1 Evolució de la generació de residus per càpita 

decreixent. 
O.2 La 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 Existència 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 Increment d’usuaris del servei de recollida 

d’esporga. 
O.10 Més 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 Baix 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 L’estalvi energètic i d’emissions de CO2 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 Inici d’una nova contracta del servei de recollida de 
residus i de la gestió de la deixalleria municipal. 

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 Decreixement 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 Disminució 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. 

 

DIMENSIÓ EXTERNA 
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Tot seguit es desenvolupen i analitzen algunes de les circumstàncies i factors categoritzats 
en la matriu DAFO anterior: 
 
FORTALESES 
F.1 L’existència d’un gran ventall de serveis faciliten als ciutadans la tasca de la selecció 
de residus. 
F.2 L’extensa experiència i consolidació del servei de recollida de residus permet afrontar i 
solucionar amb agilitat les problemàtiques quotidianes que puguin sorgir, així com generar 
noves vies per assolir un funcionament del sistema més eficient. 
F.3 El replantejament sistemàtic de les necessitats logístiques del servei de recollida de 
residus permet que el conjunt del servei de recollida i gestió de residus sigui més eficient a 
nivell ambiental i econòmic. 
F.4 Anualment s’executen campanyes i accions d’educació i sensibilització ambiental, les 
quals són l’instrument clau que permet continuar millorant en termes de gestió i prevenció 
de residus. 
F.5 El desenvolupament de campanyes i accions educatives seria impensable sense 
l’existència d’un servei d’educació ambiental consolidat, el Servei Educatiu de Residus 
(SER). 
F.6 Com a conseqüència de la feina desenvolupada des del SER, també es compta amb 
una fidelització d’una part de la ciutadania que, al llarg dels anys, s’ha convertit en 
consumidora habitual de les activitats realitzades. 
F.7 L’existència de bonificacions en la taxa d’escombraries, a través de l’ús de la deixalleria 
o la tinença d’un compostador domèstic, promouen la correcta pràctica de la selecció i 
prevenció de residus.  
 
DEBILITATS 
D.1 El nombre d’impropis en la fracció envasos lleugers és de l’ordre del 27% - 29%. 
D.2 El nombre d’impropis en la FORM ha patit un increment constant en els darrers anys, 
superant actualment el 15%. 
D.3 i D.4 Tenint en compte que la bossa tipus caracteritzada per la població de Rubí indica 
que la fracció resta representa un 20,5% del total i la FORM un 38%, aquests percentatges 
no es corresponen amb el volum dels diferents contenidors de selectiva presents al carrer. 
El mateix passa en el cas de la freqüència de recollida de la fracció resta. 
D.5 Es desconeix la possibilitat de que el criteri d’ordenació dels contenidors a la via 
pública es pugui replantejar per tal de facilitar la correcta selecció de residus per part de la 
ciutadania. 
D.6 Manca d’estandardització pel circuit de recollida porta a porta de la FORM comercial. 
D.7 Es disposa d’un baix control o seguiment de la gestió real dels residus al Mercat 
Municipal. 
D.8 Desconeixement envers la generació de residus assimilables a municipals que es 
produeix als polígons industrials actualment. 
D.9 Des del servei de recollida de residus només es recull la fracció resta de residus 
assimilables a municipals, generats en el context dels polígons industrials. 
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D.10 Les formacions específiques pels treballadors del servei de recollida de residus, no 
s’han portat a terme de manera regular. 
 
OPORTUNITATS 
O.1 L’evolució decreixent de la generació de residus per càpita explica, de manera global, 
una menor generació de residus. Aquest fet fa que el sistema sigui més sostenible en les 
tres esferes: social, econòmica i ambiental.  
O.2 El reconeixement per part de la població, de la necessitat de realitzar la recollida 
selectiva és una afirmació encoratjadora que dóna l’oportunitat de plantejar un projecte 
ambiciós en la millora de la prevenció i la gestió dels residus a Rubí. 
O.3 La nova bossa tipus, indica que la FORM representa un 38% en pes, en detriment 
d’altres residus. Aquest fet suposa una oportunitat de millora pel sistema, tenint en compte 
que es tracta d’una fracció 100% reciclable gràcies a la seva transformació en compost. 
O.4 Com ja s’ha esmentat al llarg de la diagnosi, en els darrers anys s’han consolidat nous 
sistemes complementaris de recollides especials al municipi gestionats per empreses o 
entitats externes, concretament el servei de recollides d’oli i el de roba i calçat. 
O.5 L’existència d’organismes externs que donen suport a la tasca de comunicació i 
educació ambiental de Rubí suposen una oportunitat per tal de continuar desenvolupant 
aquesta tasca. 
O.6 Entenem la disminució de la recollida de la FORM com una oportunitat, donat que la 
seva davallada no es troba associada a cap increment de la fracció resta. Per tant, pot 
venir explicada per dos motius, principalment un major aprofitament dels aliments, i per 
tant, menor volum de restes alimentàries generades i., tot i que amb menor rellevància, 
increment del nombre de compostadors arreu del municipi que faciliten l’autogestió de la 
fracció orgànica. 
O.7 La reducció progressiva de la fracció resta s’ha ubicat en la matriu DAFO com una 
oportunitat, ja que el context de crisi econòmica ha provocat un increment evident en 
l’aprofitament i reutilització dels materials, així com una disminució en el volum de 
materials recollits. Per tant, es considera principalment, que la davallada en la generació 
de residus, té una causa exògena. Tanmateix, cal tenir present l’increment de la sensibilitat 
ciutadana envers la importància de la correcta prevenció i selecció de residus en origen.  
O.8 La gestió de la fracció resta a través del CTR – Vallès, permet -encara que no sigui la 
manera més favorable pel correcte reciclatge dels materials- l’aprofitament de certs 
residus no seleccionats en origen, i per tant, la minimització del volum de deixalles que van 
a parar al dipòsit controlat. 
O.9 L’increment d’usuaris del servei de recollida d’esporga fa que es confirmi la 
incorporació d’un bon hàbit de selecció d’aquest residus i, alhora, s’eviti el col·lapse de 
contenidors de FORM. 
O.10 Més d’un 20% dels establiments comercials del municipi són generadors, 
principalment, de restes orgàniques. Aquest fet permet establir línies d’actuacions 
específiques per aquest sector i, per tant, amb una major probabilitat d’èxit. 
O.11 i O.12 L’elevat nombre d’alumnes en diferents etapes educatives, suposa un públic 
diana sobre el qual es poden plantejar un gran nombre de campanyes de sensibilització i 
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educació ambiental. Aquest fenomen, es reprodueix d’una manera similar amb l’existència 
d’un teixit assistiu consolidat en el conjunt del municipi. 
O.13 L’existència d’un baix percentatge d’impropis en les fraccions de vidre i paper i cartró 
implica una incorporació de l’hàbit de selecció d’aquestes fraccions per part de la població. 
Aquest fet permet desenvolupar altres accions de sensibilització i educació amb objectius 
diferents. 
O.14 El fet que existeixi un servei de comunicació bidireccional del Telèfon Verd permet 
recollir les necessitats, suggeriments i neguits que pugui tenir la ciutadania. Aquest 
feedback permet la millora del sistema en molts sentits. De la mateixa manera, les xarxes 
socials Facebook i Twitter actuan de canals de comunicació bidireccional. 
O.15 Existeixen determinats materials que, la seva reutilització o prevenció, permeten un 
estalvi energètic i de contaminació molt important. 
O.16 El fet que l’activitat econòmica estigui fortament organitzada suposa una oportunitat 
a l’hora de realitzar intervencions comunicatives. L’existència d’una estructura permet que 
la intervenció sigui més fàcil i alhora tingui una major probabilitat d’èxit. 
O.17 Des del servei de gestió de residus, tot aprofitant les instal·lacions i recursos 
existents, es poden promoure múltiples vies de la reutilització de materials. 
O.18. La finalització de la contracta actual contracta del servei de recollida de residus i de 
la gestió de la deixalleria municipal permet elaborar un nou plec de condicions de cara a la 
nova adjudicació del servei. 
  



 

  
 
  
  PÀGINA  - 102 -  
 

DIAGNOSI – PLA LOCAL DE RESIDUS MUNICIPALS 2017-2022	

AMENACES 
A.1 Es preveu que el cànon de dipòsit en abocador incrementi fortament en els propers 
anys a raço de 5€ l’any, arribant als 50 €/Tn en el 2020. 
A.2 Elevat percentatge de restes orgàniques en la fracció resta impliquen que un residu 
fàcilment valoritzable, com és l’orgànica, no pugui ser aprofitat al 100% de la seva 
potencialitat. 
A.3 L’ús de bosses de plàstic per a la selecció dels residus orgànics malmet la qualitat final 
de compost que se n’extreu, aquest fet pot ser penalitzat econòmicament a través del 
retorn del cànon. 
A.4, A.5 i A.6 La recollida del paper i cartró s’ha reduït d’una manera molt acusada. Per 
contra, la fracció resta no s’ha vist incrementada. Així doncs, aquesta reducció en la 
recollida d’aquest material, s’associa a factors exògens al sistema. Aquest fet es 
categoritza com amenaça, ja que la recollida d’aquest material reporta ingressos que 
faciliten la sostenibilitat econòmica del sistema. Aquesta situació es reprodueix també en 
el cas dels voluminosos i com a conseqüència també en l’ús del Telèfon Verd. 
A.7 L’ús de les deixalleries, així com dels residus aportats, també ha patit una davallada en 
els darrers anys. 
A.8 La disminució de l’índex de recollida selectiva, suposa una amenaça donat que la 
recuperació de materials suposa un benefici ambiental i econòmic en quant a la reducció 
de les emissions de CO2 i la minimització de la disposició final, amb els impactes associats 
que aquest fet comporta. A més, també cal contemplar una millora en el balanç energètic 
de la recollida. 
A.9 S’observa que la bossa tipus analitzada difereix greument amb les aportacions de 
residus recollits, posant de manifest que encara existeix un enorme volum de materials 
que no es separen.  
A.10 El fet que la fracció roba i calçat tingui un pes significatiu en la bossa tipus del 
municipi resulta una novetat. Tenint en compte que la seva reutilització i aprofitament 
suposa un estalvi de contaminació important, la seva correcta gestió, així com la promoció 
de la seva prevenció com a residu, es fa imprescindible de cara al plantejament de futures 
línies estratègiques d’actuació. 
A.11 Les fraccions FORM i envasos lleugers es troben en el llindar de % d’impropis perquè 
es produeixi una reducció del retorn del cànon i del SIG, la qual cosa resulta una amenaça 
econòmica pel servei de gestió de residus. 
A.12 Els costos econòmics del servei de recollida es poden veure percebuts com elevats 
per part de la ciutadania o del sector comercial, ja que les necessitats de gestió dels 
residus són elevades. 
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6.2.  PROPOSTA D’OBJECTIUS GENERALS I  LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE 
TREBALL 2017 -2022 

 
-  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. 
 
 

 

 
 
 
 
-  L ÍNIES ESTRATÈGIQUES DE TREBALL -  
 
A 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. 
 
  

 
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 DEL PLA LOCAL DE RESIDUS DE RUBÍ 2017 – 2022 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS   
ADDICIONALS 
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Les línies estratègiques proposades es categoritzen en 4 eixos:  
 
 

 
  

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 Prevenció del malbaratament alimentari. 
E1.2 Promoció de l’ús responsable del paper. 
E1.3 Foment de la minimització d’embalatges en el consum. 
E1.4 Foment de la minimització de les bosses d’un sol ús. 
E1.5 Foment del consum immaterial. 
E1.6 Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços locals. 
E1.7 Estudi de la viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn 

(SDDR) a Rubí. 
E1.8 Ambientalització 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 Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de productes. 
E2.2 Foment de la cultura de la reparació de productes. 
E2.3 Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs. 

Eix 3. Gestió de residus municipals i reciclatge. 

E3.1 Promoció de l’hàbit, entre la ciutadania, de la correcta separació en origen dels 
residus. 

E3.2 Potenciació de les recollides selectives dels residus generats en el sector 
comercial en general i, en especial, en el Mercat Municipal. 

E3.3 Promoció de la reducció de productes impropis dins de cada fracció de residus 
recollida selectivament. 

E3.4 Realització d’un estudi de viabilitat i, si s’escau, introducció de canvi de model 
de recollida en algunes zones del municipi. 

E3.5 Estudi del model de recollida, dels residus assimilables a municipals, en el 
polígons industrials. 

 

EIXOS ESTRATÈGICS DEL PLA LOCAL DE RESIDUS DE RUBÍ 2017 – 2022 
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Eix 4. Aspectes transversals.  

E4.1 Evolució del servei de deixalleria actual cap a una visió més àmplia de “Centre 
de Serveis Mediambientals”. 

E4.2 Creació d’una ordenança municipal de residus. 
E4.3 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. 

E4.4 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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7.  ANNEXES 
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7.1.  ANNEX I :  COMPOSICIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS DE RUBÍ.  Estudi de la bossa t ipus de Rubí,  real i tzat en el  període 
comprès entre novembre de 2012 a febrer de 2013. 

 

 
RESTA 
DOM 

RESTA 
IND 

ENV 
PAPER 
DOM 

PAPER 
COM 

VIDRE FORM FV ROBA VOL DEIX %  % 

ENVÀS LLEUGER DOMÈSTIC Tones   
ENVÀS LLEUGER 

DOMÈSTIC 
  

Envàs lleuger no classificat                         Envàs lleuger no classificat   
PET 88,8 3,7 63,2 1,1   0,6 1,5       0,2 1,63 PET 1,63 
PEAD natural i color 43,9 2,5 25,2 0,3   0,3 0,5         0,75 PEAD 0,75 
PVC 0,8 0,0 0,5 0,0   0,0 0,0       0,1 0,02 PVC 0,02 
Film (excepte bosses escombraries i 
d'un sol ús) 

119,5 6,3 24,5 1,9   
1,2 

16,9         1,75 
Film (excepte bosses 

escombraries i d'un sol ús) 
1,75 

Film bosses d'un sol ús 48,8 0,9 15,8 0,6   12,5         0,81 Film bosses d'un sol ús 0,81 
Resta de plàstics 143,0 4,8 22,1 0,7   0,9 2,1       1,5 1,80 Resta de plàstics 1,80 
Acer 122,4 3,6 22,1 0,4   2,3 0,4         1,55 Acer 1,55 
Alumini 43,0 1,7 3,1 0,1   0,4 1,2         0,51 Alumini 0,51 
Brik 58,6 1,3 25,5 1,6   0,1 0,6         0,90 Brik 0,90 
Fusta 0,6 0,0 0,3 0,2     0,0         0,01 Fusta 0,01 
RESTA DE MATERIALS                         RESTA DE MATERIALS   
ENVÀS LLEUGER NO 
DOMÈSTIC 

                        
ENVÀS LLEUGER NO 

DOMÈSTIC 
  

PET 0,0 0,0 
5,9 

0,0     0,0       0,2 0,06 PET 0,06 
PEAD 0,0 3,3 0,8     0,0         0,04 PEAD 0,04 
PVC 0,0 0,0 0,0     0,0       0,1 0,00 PVC 0,00 
Film  20,2 7,9 3,2 0,0     0,0         0,32 Film 0,32 
Resta de plàstics 0,0 0,7   0,0     0,0       1,5 0,02 Resta de plàstics 0,02 
Acer 0,0 1,0 0,0 0,0     0,0         0,01 Acer 0,01 
Alumini 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0         0,00 Alumini 0,00 
Brik 0,0 0,0   0,0     0,0         0,00 Brik 0,00 
Fusta 16,5 0,2 0,0 0,8     0,0         0,18 Fusta 0,18 
Matèria Orgànica 2175,3 70,5 1,9 0,8   1,5 821,2         31,55 Matèria Orgànica 31,55 
Restes de jardineria i poda 357,2 9,7 0,0 0,2     14,5 231,4     21,4 6,52 Restes de jardineria i poda 6,52 
Cel·lulosa 656,8 28,5 3,3 1,3     6,6         7,15 Cel·lulosa 7,15 
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RESTA 
DOM 

RESTA 
IND 

ENV 
PAPER 
DOM 

PAPER 
COM 

VIDRE FORM FV ROBA VOL DEIX %  % 

Tèxtil 509,4 6,9 5,4 2,1     6,0   43,9   2,0 5,91 Tèxtil 5,91 
Fusta no envàs 193,4 1,9 1,8 1,2             10,2 2,14 Fusta no envàs 2,14 
Plàstics no envàs 203,9 33,0 18,6 1,0     0,3         2,64 Plàstics no envàs 2,64 
Film bosses escombraries 76,6 6,2 5,7 0,1     9,4         1,01 Film bosses escombraries 1,01 
Restes d'obres menors 200,0 20,5 0,0 1,1             143,8 3,75 Restes d'obres menors 3,75 
Acer no envàs 34,4 0,4 1,1 0,1             31,1 0,69 Acer no envàs 0,69 
Alumini no envàs 0,8 0,7 0,5 0,0               0,02 Alumini no envàs 0,02 
Altres 246,2 6,9 15,3 2,8   3,6 25,9       24,0 3,34 Altres 3,34 
Voluminós       0,4           301,2 92,8 4,05 Voluminós 4,05 
Envàs de vidre 434,0 2,2 9,6 0,8   329,7 0,0       2,2 8,00 Envàs de vidre 8,00 

PAPER CARTRÓ (no classif icat)          131,8 1,5 18,8       18,7 1,75 
PAPER CARTRÓ (no 

classif icat) 
1,75 

Paper Imprès 202,6 18,0 6,9 105,9               3,42 Paper Imprès 3,42 
Envàs Domèstic amb PV 88,7 1,5 2,8 47,0               1,44 Envàs Domèstic amb PV 1,44 
Envàs Domèstic sense PV 110,1 8,8 0,9 13,7               1,37 Envàs Domèstic sense PV 1,37 
Envàs Comercial amb PV 0,3 0,0 0,0 24,3               0,25 Envàs Comercial amb PV 0,25 
Envàs Comercial sense PV 64,7 10,9 0,3 44,4               1,23 Envàs Comercial sense PV 1,23 
HUMITAT 310,3 18,3       1,6           3,39 HUMITAT 3,39 
TOTAL MOSTRA 6571,0 282,8 285,6 255,7 131,8 343,9 938,4 231,4 43,9 301,2 349,7   TOTAL MOSTRA   
Tones Totals 1r quadrimestre                     9735,4 100 TOTAL 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % 
ORGÀNICA 31,55 
ENVASOS LLEUGERS DOMÈSTICS 9,73 
ENVASOS LLEUGERS COMERCIALS 0,64 
PAPER-CARTRÓ 9,48 
ENVASOS VIDRE 8,00 
CEL·LULOSA 7,15 
TÈXTIL 5,91 
VOLUMINOSOS 4,05 
PODA 6,52 
RUNES 3,75 
ALTRES 9,83 
HUMITAT 3,39 

Altres: Altres, plàstic no envàs, fusta no envàs,  film 
bosses escombraries, acer, alumini no envàs 
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7.2.  ANNEX I I :  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16  

 
  



  

Ordenança Fiscal núm. 16 
 
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I 
ALTRES RESIDUS URBANS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus i la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis 
de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans i 
utilització del servei de deixalleria,  que es regiran per la present Ordenança, 
amb les modalitats següents: 

I.-  Taxa pel Servei de Recepció Obligatòria de Recollida, Tractament i 
Eliminació de Residus d’origen domèstic. 

II.-  Taxa per la Prestació del Servei Municipal Complementari de Recollida i 
Transport de Residus d’activitats comercials i no industrials. 

III.- Taxa per la Prestació del Servei Municipal Complementari de Recollida i 
Transport de Residus assimilables als Municipals procedents de les 
activitats industrials. 

IV.- Taxa per la utilització de la Deixalleria Municipal. 
 
 
I.- Taxa pel Servei de Recepció Obligatòria de Recollida, Tractament i 
Eliminació de Residus d’origen domèstic   
  
Article 1 (I). Fet imposable 
1.  Constitueix el fet imposable de la Taxa pel Servei de Recepció Obligatòria de 

Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombraries i altres residus urbans 
domiciliaris la prestació dels serveis següents: 

a)  Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als 
habitatges particulars.  

b)  Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat 
anterior. 

2.   A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les 
restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels 
domicilis particulars.  

3.  No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al 
seu tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, 
profilàctiques o de seguretat, tals com: 

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris 
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos 

 
Article 2 (I). Subjectes passius 
1.  Són subjectes passius contribuents de la Taxa per la Prestació de Serveis de 

Recepció Obligatòria de Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombraries i 



  

altres residus urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats 
a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin 
els habitatges situats en  places, carrers o vies públiques on es presta el servei, 
bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a  
precari. 

2.  Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre 
els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 
Article 3 (I). Responsables 
1.  Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 

a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2.  La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3.  Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 

 
Article 4 (I). Quota tributària 
1.  La quota tributària es calcula segons el nombre de residents en l’habitatge el dia 

1 de gener de l’exercici: 
Nombre de residents  Quota anual 
Cap resident     81,11 € 
1 resident    107,28 € 
2 residents   109,86 € 
3 residents   112,50 € 
4 residents   115,09 € 
5 residents   117,73 € 
6 residents   120,37 € 
7 residents o més   122,95 € 

2.  Als efectes de determinar el nombre de residents en l’habitatge, únicament es 
computaran les persones que constin empadronades en el que, 
cronològicament, sigui el darrer full padronal de cada habitatge. 

3. En cas que a instància de part s’hagi sol·licitat la baixa d’ofici d’algun dels 
residents a l’habitatge abans del 31 de desembre de cada any i, estiguin 
inclosos en expedient de proposta de baixa d’ofici, aquests no compatibilitzaran 
en el còmput del nombre de residents inscrits al domicili, només amb efectes 
per al càlcul de la taxa.   

 
Article 5 (I). Exempcions i Bonificacions 
 Només es concediran les exempcions i bonificacions previstes seguidament: 
1.  Exempcions per raó a la capacitat econòmica 
1.  Quedaran exempts de la taxa aquells contribuents jubilats, pensionistes, aturats 

i altres subjectes passius d’escassa capacitat econòmica, sempre que ho 
sol·licitin, i compleixin les següents condicions: 
a) Estar empadronat al municipi  i a l’habitatge on es sol·licita l’exempció. 
b) El conjunt d’ingressos, de l’any anterior en el que es sol·licita l’exempció i 

dels que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin amb ell, hauran 
d’ésser iguals o inferiors al barem següent: 



  

- Sol·licitant empadronat sol: Salari mínim interprofessional vigent de 
l’any en què se sol·licita. 

- Per a cada persona de més que convisqui amb el sol·licitant s’afegirà 
un 15 % fins a un màxim del 45 % sobre el salari mínim 
interprofessional. 

2.  Els contribuents que vulguin acollir-se a les exempcions previstes en aquest 
apartat, hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament les sol·licituds, 
segons model normalitzat, acompanyant-hi la següent documentació: 
a) Dades bancàries del compte on poder transferir la quota exempta, en el cas 

que s’hagi satisfet. 
b) Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones 

que convisquin amb ell: 
- Fotocòpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques, individual o conjunta, en el cas que vinguin 
obligats a presentar-la, de l’any anterior en el que es sol·liciti el 
benefici fiscal. 

- En el cas de no estar obligats a la presentació de l’IRPF, autorització 
del sol·licitant per a poder demanar certificat acreditatiu a l’Agència 
Tributària. En aquest cas la bonificació resta condicionada a la 
indicada certificació. Si de la certificació es desprèn que el sol·licitant 
o persones que conviuen amb ell han fet la declaració però no l’han 
aportada o no l’han fet estant obligades, es desestimarà sense cap 
altre tràmit. 

- En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certificat 
emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o d’altres 
Organismes Públics de l’import de la/s pensió/ns, o bé certificat de 
no rebre cap quantitat o autorització del sol·licitant per a poder 
demanar certificat acreditatiu a la Tresoreria de la Seguretat Social. 

- En el cas d’aturats, carnet de desocupació amb el segell al corrent i 
certificació acreditativa de la prestació d’atur o certificat d’haver 
exhaurit la prestació. 

- En el cas de treballadors per compte aliè, el full de salari 
corresponent al mes anterior a la sol·licitud. 

- En el cas de treballadors autònoms, document del darrer pagament 
fraccionat de l’IRPF. 

 El termini de presentació serà fins que la liquidació hagi adquirit fermesa. 
2. Bonificacions a famílies nombroses 
 Quan la família resident a l’habitatge disposi del títol de família nombrosa de la 

Generalitat de Catalunya, es podrà obtenir una bonificació de la quota de la taxa: 
 Familia nombrosa de categoria normal: 20% 
 Família nombrosa de categoria especial: 30% 

 Per a gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els requisits següents:  
- Acreditar que s’està en possessió del títol de família nombrosa expedit per la 

Generalitat de Catalunya, en vigor. 
- Que l’immoble gravat per la taxa és el de la residència habitual de la família. 

La residència s’acredita mitjançant l’empadronament de tots els membres de 
la família a l’habitatge. 

 Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de 
vigència del títol de família nombrosa, i es mantindrà mentre no variïn les 
circumstàncies familiars. 



  

 Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. 
 El termini de presentació serà fins que la liquidació hagi adquirit fermesa. 
 En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament les 

dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al 
municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació 
almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys 
posteriors al venciment d’aquest. 

3. Bonificacions a famílies monoparentals 
Quan la família resident a l’habitatge disposi del títol de família monoparental de 
la Generalitat de Catalunya, es podrà obtenir una bonificació del 20% de la quota 
de la taxa. 
Per a gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els requisits següents:  

- Acreditar que s’està en possessió del títol de família monoparental expedit 
per la Generalitat de Catalunya, en vigor. 

- Que l’immoble gravat per la taxa és el de la residència habitual de la família. 
La residència s’acredita mitjançant l’empadronament de tots els membres de 
la família a l’habitatge. 

 Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de 
vigència del títol de família monoparental, i es mantindrà mentre no variïn les 
circumstàncies familiars. 

 Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. 
 El termini de presentació serà fins que la liquidació hagi adquirit fermesa. 
4. Bonificació per aportacions a la deixalleria municipal 
 Gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida 

domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no 
especials, que generin a la deixalleria municipal de Cova Solera, durant el seu 
horari de funcionament d’acord amb el criteri següent: 

Nombre anyal 
d’aportacions Bonificació 
Mínim de 5   10% 
De 6 a 10    15 % 
Més de 10   20 % 

 No s’aplicarà la bonificació a les aportacions de residus per part de particulars, 
que siguin objecte de recollida selectiva mitjançant la disposició de contenidors 
ubicats en la via pública (vidre, paper - cartró, envasos, matèria orgànica o resta). 

 Tan sols es tindran en compte les aportacions que es faci la identificació de 
l’usuari mitjançant la “targeta d’usuari de la deixalleria fixa” i aquestes aportacions 
s’efectuïn en dies diferents de l’any.  

 Pel que fa al període de la taxa, s’entendrà que el nombre d’aportacions són les 
que es duguin a terme durant l’any natural anterior. 

 Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, l’àrea municipal responsable de la 
gestió de residus facilitarà a l’òrgan gestor d’aquesta taxa, la relació de subjectes 
passius beneficiaris de la bonificació abans del dia 31 de gener de l’any en que 
s’hagi d’aplicar, per tal que pugui ser incorporada en el corresponent padró fiscal. 

5. Bonificació per l’autocompostatge 
 Gaudiran d’una bonificació del 20% a la taxa, tots els subjectes passius per 

recollida domiciliària, que participin activament en l’autocompostatge. 
 A aquest efecte, els ciutadans que decideixin optar per la gestió pròpia de la seva 

fracció orgànica, hauran de participar en la campanya municipal de promoció de 
l’autocompostatge per tal de rebre la cessió d’us d’un autocompostador i tota la 



  

informació necessària pel seu correcte funcionament i aprofitament del compost 
resultant. 

 Aquesta cessió es formalitzarà en un document d’acord entre l’Ajuntament i el 
ciutadà corresponent, quedant aquest obligat a un bon ús i manteniment del 
material cedit i a permetre la inspecció dels serveis municipals. 

 En cas que es detectés un abandonament o poca cura del material, es procedirà 
a la retirada del material cedit, la rescissió de l’acord i no s’aplicarà aquesta 
bonificació. 

 Pel que fa al període de la taxa, s’entendrà que la bonificació s’aplicarà en els 
usuaris que hagin signat l’acord dins de l’any natural anterior i hagin participat 
activament almenys fins a finals de l’any. 

 Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, l’àrea municipal responsable de la 
gestió de residus facilitarà a l’òrgan gestor d’aquesta taxa, la relació de subjectes 
passius beneficiaris de la bonificació abans del dia 31 de gener de l’any en que 
s’hagi d’aplicar, per tal que pugui ser incorporada en el corresponent padró fiscal. 

 
Article 6 (I). Tramitació de les bonificacions i exempcions 

Per a gaudir de les bonificacions i exempcions, caldrà adreçar la corresponent 
sol·licitud al Registre General de la Corporació, acreditant en cada cas la 
informació pertinent: 
• Ingressos 
• Condicions familiars 
• Número d’usuari i compliment de requisits d’aportacions a la deixalleria 
• Acord de participació en la campanya municipal d’autocompostatge 

 
Article 7 (I). Acreditament 
1.  La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 

realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de 
recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries 
domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels 
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 

2.  Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes 
s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà 
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del 
servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 

3.  Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
Article 8 (I). Règim de declaració i ingrés 
1.  Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera 

vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en 
matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i 
ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que 
estableix el punt 3 de l’article anterior. 

2.  Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació 
de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions 
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al 
de la data en què s’hagi produït la variació. 

 El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i 
anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 

 



  

 
II. Taxa per la  Prestació del Servei Municipal Complementari, de Recollida, 
Tractament i Eliminació de Residus d’Activitats Comercials i no industrials.  
 
Article 1 (II). Fet imposable 
1.  Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector 

privat  –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la 
normativa vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels 
residus comercials i no industrials. 

2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials,  la prestació dels serveis següents: 

a) Recollida dels residus comercials. 
b) Tractament i eliminació del residus comercials.  

3.  A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, 
les oficines i els serveis que, d’acord amb la Llei de Residus, tenen la 
consideració d’assimilables als municipals, tant per la naturalesa i 
caracterització dels residus, com perquè el seu volum total generat per dia 
d’activitat és inferior als 800 litres. 

4. En els supòsits d’alta en el Cens d’Activitats de qualsevol activitat comercial o 
professional sense local afecte, es consideraran no subjectes a la taxa per 
entendre que, en no exercir cap activitat en cap local, no s’origina el fet 
imposable. 

 
Article 2 (II). Subjectes passius 
1.  Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es 

defineix a l’article 1 (II)  d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General 
Tributària que: 
a) Sol·licitin la prestació. 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei. 

2.  A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que 
tenen  contractat, per cada fracció dels residus municipals que generin, amb un 
gestor  autoritzat la recollida selectiva i tractament adequat dels residus que 
produeixi l’activitat corresponent.  

3.  Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des 
de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, si ja s’estava portant a terme 
l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut 
lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor, i consistirà en l’aportació de 
certificació expedida per part de l’empresa que presta el servei de recollida, 
tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent 
conforme el contracte té una vigència, com a mínim, per a l’any del període 
impositiu. Aquesta certificació haurà de presentar-se en el format tipus que, a 
tals efectes, disposarà l’Ajuntament. 

4.  Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida selectiva i 
el tractament que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició 
de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  



  

5.  Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà 
repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 
beneficiaris del servei. 

 
Article 3 (II). Responsables 
1.  Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 

a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2.  La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 

 
Article 4 (II). Quota tributària per la recollida, tractament i eliminació dels 
residus comercials i no industrials. 
1.  La quota tributària de la taxa consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, 

que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals 
es desenvolupi l’activitat generadora del residu, referenciada a la classificació 
segons l’annex I d’aquesta Ordenança. 

2.  El locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats empresarials,  
professionals o artístiques, han de tributar per l’activitat a la qual correspongui la 
quota per residu produït més elevada i per la totalitat de la superfície declarada 
a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques o d’aquelles que en resultin 
de les corresponents declaracions censals. 

3.  Pel que respecta a les galeries comercials i/o d’alimentació, centres privats 
d’alimentació, centres comercials o edificis d’oficines, cada activitat empresarial,  
professional o artística es considerarà independent. 
a) Quota per tipus de residus produïts 
A aquest efecte, la quota es calcula d’acord amb l’epígraf del CCAE de l’activitat 
comercial i no industrial d’acord amb l’annex I d’aquesta Ordenança i el quadre 
de quotes següent:  
 
Classificació      Quota 
Grup A             67,36 €  
Grup B       118,39 € 
Grup C       169,39 € 
Grup D       202,77 € 
Grup E       270,78 € 
Grup F  ,      406,16 € 

 
b) Coeficient de ponderació per metres de superfície 
Aquesta quota es ponderarà amb un coeficient per metres de superfície del local 
on es realitza l’activitat, d’acord amb el quadre següent: 
 
Superfície en m2 declarada a efectes de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques o aquella que en  
resulti de la corresponent declaració censal    Coeficient 
D’1 a 50          1 
51 – 70          1,2 



  

71- 125          1,4 
126 – 200          1,6 
201 – 400 m        1,8 
401 – 700 m        2 
701 – 1200 m        2,2 
Més de 1200        2,4 
A aquests efectes, es considerarà local l’edificació, construcció i instal·lació, així 
com la superfície, coberta o sense cobrir, oberta o no al públic, que s’utilitzi per 
a qualsevol activitat empresarial o professional. 

 
Article 5 (II). Reduccions de la quota 
 Les quotes tributàries podran ser objecte de reducció sempre i quan els locals o 

establiments subjectes al servei de recollida obligatòria acreditin disposar d’un 
sistema de gestió de residus per empresa degudament autoritzada per l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

 La reducció s’aplicarà per fracció de residus que s’acrediti que es gestiona, 
sobre el quadre de l’article 4.2 d’aquesta ordenança d’acord amb el quadre 
següent: 

   Acredita recollida de Reducció de 
GRUP B  Cartró     44,02 € 
GRUP C  Paper     75,45 € 
GRUP D  Vidre     50,31 € 
   Envasos i vidre  106,91 € 
GRUP E  Cartró      44,02 € 
   Orgànica   132,07 € 
GRUP F  Paper i cartró     56,59 € 

Vidre      50,31 € 
   Envasos     50,31 € 
   Orgànica   106,91 € 

 Sobre el resultant de la reducció, d’acord amb el quadre anterior, s’aplicarà el 
coeficient de ponderació de la superfície dels locals o establiments de l’apartat 
b) de l’article 4. 

 Aquestes reduccions tindran caràcter pregat i s’aplicaran a instància de part 
prèvia sol·licitud periòdica i anual de l’interessat davant de l’Ajuntament en els 
termes expressats en l’article 2 de la present Ordenança. 

 
Article 6 (II). Grups de classificació d’activitats generadores de residus  
comercials i no industrials. 
 Aquesta taxa es fixa en funció de les fraccions de residus generades per cada 

activitat, segons la classificació d’establiments i locals que es fixa a l’Annex I 
d’aquesta Ordenança. 

 Les activitats corresponents al sector públic s’assimilaran en el grup 
corresponent per raó la superfície i tipus de residu generat. 

 En cas que, tant en el projecte de legalització de l’activitat com en posteriors 
visites o inspeccions dels serveis municipals es detectés que, per les 
particularitats en la generació de residus d’una determinada activitat, aquesta no 
quedés correctament identificada pel grup assignat, es procedirà a reclassificar-
la, generant una nova liquidació de la taxa. 

 



  

Article 7 (II). Beneficis fiscals d’activitats generadores de residus comercials i 
no industrials. 
1.  Gaudiran d’exempció subjectiva de la taxa les entitats i associacions de la ciutat 

de Rubí, sense finalitat lucrativa, que estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions Ciutadanes i estiguin actives. Per a gaudir de la 
bonificació caldrà que reuneixin els requisits següents: 
a) Que desenvolupin activitats d’interès municipal en l’àmbit de: 

- L’associacionisme ciutadà. 
- La cultura i l’esport. 
- Els valors socials i la integració social dels col·lectius destinataris dels 
serveis 
- La millora del medi ambient. 

b) Que no tinguin obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats 
per: 
- Ser els seus ingressos totals inferiors a 100.000 € anuals. 
- No excedir els ingressos corresponents a rendes no exemptes, subjectes a 

retenció, de 2.000 € anuals. 
- Estar totes les rendes no exemptes que obtinguin, sotmeses a retenció. 

2.  Gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota establerta els subjectes passius 
titulars d’establiments i activitats comercials (grups A a F) en l’any de l’alta en el 
padró fiscal i l’immediatament posterior, que ha de coincidir amb l’any d’inici de 
l’activitat. 

 
Article 8 (II).  Acreditament i període impositiu 
1.  La Taxa per la Prestació del Servei  de Recollida, Tractament i Eliminació de 

Residus Comercials i no industrials es merita en el moment de sol·licitar-se o 
prestar-se el servei. 

2.  Quan la duració temporal del servei  s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de 
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en 
aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.  

3.  Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
Article 9 (II). Règim de declaració i ingrés 
1.  Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del  

servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials i no industrials 
vindran obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer 
període impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei. 

 Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no 
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les 
quotes s’efectuarà en el període que aquest determini. 

2.  Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 2(II).2 de la present 
Ordenança que figuressin a 31 de desembre de l’any anterior com a subjectes 
passius de la taxa per recollida tractament i eliminació de residus i no acreditin 
la contractació del servei d’eliminació amb un gestor autoritzat dins el termini 
fixat en l’article 2(II).3,  romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió 
de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament. 

 
 



  

III. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, 
tractament i eliminació de residus assimilables a municipals procedents de 
les activitats industrials.  
 
Article 1 (III). Fet imposable 
1.  Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector 

privat  –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la 
normativa vigent en matèria de residus-, de recollida, tractament i eliminació 
dels residus assimilables a municipals procedents de les activitats industrials.  

2.  Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de recollida, 
tractament i eliminació de residus assimilables a municipals procedents de les 
activitats industrials.  

3.  A aquests efectes, tenen la consideració de residus assimilables a municipals 
procedents de les activitats industrials aquells que d’acord amb la Llei de 
Residus i les ordenances municipals vigents tenen aquesta consideració, tant 
per la seva naturalesa i caracterització, com perquè el seu volum total generat 
per dia d’activitat és inferior als 200 litres. 

        
Article 2 (III). Subjectes passius 
1.  Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es 

defineix a l’article 1(III) d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques 
i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 

a) Sol·licitin la prestació. 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del 

servei. 
2.  A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus industrials 

assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que 
tenen  contractat amb un gestor  autoritzat la recollida, tractament i eliminació 
d’aquests residus assimilables a municipals que produeixi l’activitat 
corresponent.  

3.  Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des 
de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme 
l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut 
lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor, i consistirà en l’aportació de 
certificació expedida per part de l’empresa que presta el servei de recollida 
selectiva i el tractament adequat dels residus assimilables a municipals que 
produeixi l’activitat corresponent conforme el contracte té una vigència, com a 
mínim, per a l’any del període impositiu. Aquesta certificació haurà de presentar-
se en el format tipus, que a tals efectes, disposarà l’Ajuntament. 

4.  Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus  
industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament 
i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de 
subjecte passiu de la Taxa aquí regulada.  

5.  Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà 
repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 
beneficiaris del servei. 

 
Article 3 (III). Responsables 



  

1.  Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 
a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 

2.  La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

3.  Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 

 
Article 4. (III) Quota tributària de les activitats generadores de residus  
industrials 
 La quota tributària de la taxa consistirà en una quantitat fixa, per unitat 

d’indústria, que es determinarà en funció de la naturalesa i activitat generadora 
del residu. 

a) Quota única:  
S’estableix una quota única per activitat    176,62 € 

b) Coeficient de ponderació per metres de superfície 
 Aquesta quota es ponderarà amb un coeficient per metres de superfície de 
l’activitat, d’acord amb el quadre següent: 

 
Superfície en m2 declarada a efectes de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques o aquella que en resulti de la  
corresponent declaració censal     Coeficient 

D’1 a 50 m      1 
51 – 200 m      1,6 
201 – 400 m      2 
401 – 700 m      2,4 
701 – 1200 m      2,6 
Més de 1200      2,8 

A aquests efectes, es considerarà local l’edificació, construcció i instal·lació, així 
com la superfície, coberta o sense cobrir, oberta o no al públic, que s’utilitzi per 
a qualsevol activitat industrial. 

 
Article 5 (III).  Acreditament i període impositiu 
1.  La Taxa per la Prestació del Servei de Recollida, Tractament i Eliminació de 

Residus  assimilables a municipals procedents de les activitats industrials es 
merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. 

2.  Quan la duració temporal del servei  s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de 
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en 
aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.  

3.  Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
Article 6 (III). Règim de declaració i ingrés 
1.  Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del  

servei de recollida, tractament i eliminació de residus industrials  vindran 
obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període 
impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei. 

 Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no 
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les 
quotes s’efectuarà en el període que aquest determini. 



  

2.  Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 2(III).2 de la present 
Ordenança que  figuressin a 31 de desembre de l’any anterior com a subjectes 
passius de la Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació de Residus  i no 
acreditin la contractació del servei d’eliminació amb un gestor autoritzat dins el 
termini fixat en l’article 2(III).3,  romandran integrats al padró fiscal que, per a la 
gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament. 

 
 
IV.- Taxa per la Utilització del Servei de la Deixalleria Municipal 
 
Article 1 (IV). Fet imposable 
 Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de la deixalleria 

municipal per dipositar de forma selectiva els residus municipals especials 
admesos i també la prestació de serveis específics de recollida de residus 
municipals. 

 
Article 2 (IV). Subjectes passius 
1.  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que utilitzin 
la deixalleria municipal, per dipositar els residus especials admesos, dins de 
l’exercici de la seva activitat comercial o industrial. 

2.  Són també subjectes passius contribuents les persones físiques que com a 
particulars  facin ús del servei de deixalleria i accedeixin amb vehicles 
comercials o superin les limitacions de pes (kg per mes natural) que es 
determinen en aquesta Ordenança. 

 
Article 3 (IV). Quota tributària 
 Les tarifes a aplicar per utilització de la deixalleria són les que es descriuen a 

l’Annex II d’aquesta Ordenança. 
 
Article 4 (IV). Reduccions de la quota 

Les quotes d’utilització del servei de deixalleria podran ser objecte de reducció 
del 50% en les entrades de materials a la deixalleria de Cova Solera que 
procedeixin de la neteja del medi natural privat de Rubí, sempre que compleixin 
amb tots els següents requeriments: 

a. Que es tracti de residus procedents de parcel.les privades del sòl no 
urbanitzable. 

b. Que el titular dels terrenys d’on procedeixin aquests materials compti amb 
el requeriment, per part de l’Ajuntament, d’efectuar la neteja d’aquells 
abocaments de residus. 

c. Que el procés estigui supervisat pels serveis tècnics municipals als 
efectes de poder verificar-ne la procedència i donar la instrucció concreta 
a la deixalleria per a l’aplicació d’aquesta reducció de la quota.  

d. Que els residus es lliurin de manera classificada, per tipus de materials, a 
la deixalleria de Cova Solera. 

e. Que les entrades de materials a la deixalleria no superin els límits 
establerts per aquesta ordenança en quan a limitacions d’entrades de kg 
per mes natural i d’entrades de kg per any. 



  

 
Article 5 (IV). Beneficis fiscals 
 L’Ajuntament podrà establir bonificacions del 50 per cent de la quota establerta, 

als contribuents usuaris del servei que estableixin convenis, amb col·lectius, 
entitats o agrupacions, per promoure la millora de la gestió dels seus residus. 

 
Article 6 (IV) Acreditament 
 Les tarifes d’utilització de la Deixalleria Municipal es meritaran a l’entrada de la 

instal·lació, on es lliurarà un document acreditatiu del pagament realitzat. Les 
tarifes pel servei especial de recollida de residus municipals es cobraran 
mitjançant rebuts anuals que a tal efecte es realitzin. 

 
 
Article 2. Infraccions i sancions 
 Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les 

taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que 
disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 
Article 3. Gestió per delegació 
1.  Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o 

parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

2.  L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per a aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels 
subjectes passius amb la finalitat de simplificar l’acompliment de les obligacions 
formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i 
recaptació.   

3.  Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 

reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 

celebrada en data 17 de desembre de 2015, començarà a regir l'1 de gener de 
2016 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 



  

 
ANNEX 1: GRUPS DE CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS D’ACORD AMB ELS 
RESIDUS QUE GENEREN 

 
 

GRUP TIPUS D'ACTIVITAT Epígraf CCAE 09 

   

GRUP A GENERADORS DE RESTA   

 
Resta d'activitats no industrials i no incloses en els 
grups B al F Resta d'epígrafs 

   

GRUP B GENERADORS DE CARTRÓ I RESTA   

 

Comerç al major i intermediaris de comerç de 
productes no alimentaris 

Del 4610 al 4619, 
excepte 4617.       
Del 4620 al 4624 i 
del 4640 al 4690 

 Comerç menor de tèxtil, pell i calçat 4751, 4771 i 4772 
 Farmàcies i venda de perfumeria i cosmètica Del 4773 al 4775 

 
Comerç minorista articles de la llar i construcció 4777 i del 4740 al 

4765, excepte 4751 

 
Comerç minorista vehicles inclosa la seva reparació i 
combustibles 

4730 i  
del 4500 al 4540 

 Comerç al menor de vins i begudes 4725 
 Estancs 4726 

 
Comerç al detall de productes alimentaris en 
establiments especialitzats no inclosos en el grup E 4729 

 Altra comerç minorista de bens usats 4779 

 
Basars i altres comerços minoristes no inclosos en els 
altres grups 4719 i 4778 

 Serveis telefònics i altres 8220 
 Instal·lacions, muntatges i acabats d'obra Del 4120 al 4399 
 Salons de bellesa i estètica 9602 
   
   

GRUP C GENERADORS DE PAPER I RESTA 
  

 
Editorials i arts gràfiques Del 5810 al 5819 i 

del 1811 al 1814 
 Serveis financers Del 6400 al 6499 

 
Entitats asseguradores Del 6500 al 6530 i 

del 6600 al 6630 

 Serveis immobiliaris Del 6800 al 6832 i 
4110 

 Agències de viatges Del 7900 al 7990 



  

 Serveis de publicitat i relacions públiques Del 7300 al 7312. 
7021 i 7320 

 Serveis fotogràfics i fotocopiadores 7420 i 8219 
 Consultoris mèdics Del 8600 al 8690 
 Clíniques veterinàries 7500 

 
Activitats d'atenció diürna d'infants i altres centres 
d'ensenyament (acadèmies) sense servei de menjador 

8891 
i del 8550 al 8559 

 

Serveis jurídics, tècnics i comptables 

Del 6900 al 7220, 
excepte 7021.       
Del 6201 al 6209.    
El 7400, el 7410 i  
del 7430 al 7490 

 

Serveis administratius i similars 

Del 7800 al 7830. 
Del 8200 al 8211 i 
8299.                       
Del 5820 al 5829. 
Del 6300 al 6399. 
Del 7700 al 7740. 
Del 8000 al 8130. 
Del 8230 al 8292. 

 Biblioteques, museus i arxius Del 9100 al 9106 

 

Centres i organismes oficials, partits polítics, radio, 
televisió i comunicacions, Telecomunicacions 

Del 8400 al 8430,      
del 9400 al 9499,    
del 5900 al 6020 
(excepte 5914) i      
del 6100 al 6200 

 Loteries 9200 
   

GRUP D GENERADORS DES RESTA, ENVASOS I/O VIDRE   

 Espectacles teatrals i musicals 9004 
 Sales de ball 9329 
 Activitats de joc, recreatives 9320 

 Instal·lacions esportives, gimnasos Del 9310 al 9319, i 
9604 

 Cinemes 5914 
   
   

GRUP E GENERADORS D'ORGÀNICA, CARTRÓ I RESTA 
  

 
Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç de 
productes alimentaris 

Del 4630 al 4639,     
el 4617 i el 4710 

 

Comerç minorista de productes alimentaris en 
establiments especialitzats (fruiteries, carnisseries, 
peixateries i similars) 

Del 4721 al 4723 

 
Comerç al detall de pa i productes de fleca (Sense 
degustació) 4724 



  

 Comerç al detall de flors i plantes 4776 

 
Supermercats i similars, amb predomini de productes 
alimentaris 4711 

   

GRUP F GENERADORS D'ORGÀNICA, CARTRÓ, ENVASOS, 
VIDRE I RESTA 

  

 Hospedatges Del 5500 al 5530 

 
Bars, restaurants, càterings, cafeteries, gelateries, 
granges, discoteques i forns de pa amb degustació Del 5600 al 5630 

 Assistència i serveis socials Del 8700 al 8899, 
excepte 8891 

 
Col·legis majors, pensions, cases d'hostes i 
residències d'estudiants 5590 

 Centres d'ensenyament amb servei de menjador Del 8500 al 8544 
 



  

ANNEX 2: TAXES DEL SERVEI DE DEIXALLERIA I LIMITACIONS D'ENTRADES 
 
 tipus limitacions TAXA  
Codi materials entrades EUR/kg 
P paper R cap   
C cartró R cap   
RV Esporga i restes vegetals R 1000 kg/mes(1) 0,08 
VAT vidre: ampolles de vidre transparent R cap   
VAC vidre: ampolles de vidre color R cap   
VPT vidre: pla transparent R cap   
VPC vidre: pla color R cap   
VPA vidre: pla armat, laminat, etc R cap   
VC vidre: ampolles de cava R cap   
PET plàstics: ampolles PET R cap   
PE plàstics: ampolles PE R cap   
PVC plàstics: ampolles PVC R cap   
PS plàstics: porexpan R cap 0,06  
PF plàstics: plàstic film R cap   
LLF llaunes: fèrriques R cap   
LLA llaunes: d'alumini R cap   
AL metalls: alumini R cap   
INO metalls: acer inoxidable R cap   
PB metalls: plom R cap   
CU metalls: coure R cap   
ME metalls: altres R cap   
FE ferralla R cap   
TEX tèxtil i calçat R cap   
BRI briks R cap   
SEC pa sec R cap   
OV oli vegetal (cuina) R cap   
RF radiografies R cap  
FUS fustes PR 1000 kg/mes(1) 0,08 
VOL voluminosos: electrodomèstic sense  
 subst. peril. PR cap   
VOL voluminosos: mobles PR 1000 kg/mes(1) 0,08 
VOL voluminosos: andròmines diverses PR 1000 kg/mes(1) 0,08 
CAB cables elèctrics PR cap   
ELE aparells d'electrònica PR 300 kg/mes  
INF aparells d'informàtica PR 300 kg/mes  
RUN runa neta PR 1000 kg/mes(1) 0,06 
NEU pneumàtics RE 300 kg/mes 0,20 
BAT bateries RE cap   
PIL piles botó i de bastó RE cap   
NEV frigorífics i altres aparells amb CFC RE 1000 kg/mes 
CI cartutxos d’impressora RE 50 kg/mes 0,05 
TON tòners fotocopiadores RE 50 kg/mes 0,05 
HG termòmetres, baròmetres i altres obj.  
 amb mercuri RE cap   
MED medicaments caducats i no caducats RE cap  
ERE envasos residus especials RE 50 kg/mes 0,20 



  

AC àcids RE 50 kg/mes 0,20 
BS bases RE 50 kg/mes 0,20 
DLH dissolvents líquids halogenats RE 50 kg/mes 0,20 
DLNH dissolvents líquids no halogenats RE 50 kg/mes 0,20 
COS cosmètics RE 50 kg/mes 0,20 
COM comburents RE 50 kg/mes 0,20 
LAB reactius de laboratori RE 50 kg/mes 0,20 
FOL filtres d’oli RE 50 kg/mes 0,20 
OLUB olis lubricants RE 50 kg/mes 0,20 
AER aerosols RE 50 kg/mes 0,20 
SIP sòlids i pastosos (pintures, coles i 
 vernissos) RE 50 kg/mes 0,20 
EPR envasos a pressió (excepte aerosols) RE 50 kg/mes 0,20 
URL fibrociments RE 50 kg/mes 0,20 
OTR no identificats de procedència  
 domèstica RE 50 kg/mes 0,20 
 
(1) Limitació de 1.000 kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 kg/any 
 
 
 R: Recuperable    PR: Parcialment recuperable    RE: Residu especial 
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- Papereres P/C 
- Contenidors Envasos, P/C, FORM 25 i 50L 
- Contenidors vidre 25L 
- Contenidors de pati Envasos, P/C i FORM 42L 
- Papereres de sota taula Envasos 14L 
- Papereres bicompartimentades Envasos/Resta, 

Envasos/FORM 
 

	

	

CONDICIONAMENT D’ESPAIS PER A LA SELECCIÓ DE 
RESIDUS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Al llarg de l’any es faciliten punts de recollida selectiva allà on sorgeixen noves necessitats, i també es 
reposen aquells punts que s’han malmès. 

DESCRIPCIÓ 

Condicionar les dependències municipals,  i 
centres educatius per afavorir la correcta 
separació dels residus, millorant-ne la seva gestió. 
Pel que fa als objectius específics es contemplen: 
 

- Increment de la recollida selectiva municipal.	 
- Promoure la sensibilització ambiental entre els 

treballadors municipals, als centres educatius i 
entitats locals. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Centres Educatius, Dependències Municipals i Entitats Locals 

Anual 

Col·locació estratègica d’alguns punts de selecció 
bicompartimentats i papereres individuals. 

Col·locació de contenidors de recollides de piles. 

Manteniment i reposició. 

 

Resultats 
- Condicionament inicial per a la recollida 

selectiva, principalment del paper i cartró.  
 

Des del 2008 al 2015  

Ampliació de punts complerts de selecció de residus 
segons necessitat de l’espai. 

Formació al personal de neteja. 

Renovació de papereres de P/C. 

Renovació de contenidors als patis de les escoles. 

 

Resultats 
- Ampliació dels punts i les fraccions de 

selecció. 
 

Del 2015 a l’actualitat 

MATERIALS 



	

	

	

DIA DE LA TERRA  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

El 22 d’abril se celebra, el Dia de la Mare Terra. En aquest marc, des dels serveis de Medi Natural i 
Residus s’organitzen una sèrie d’activitats adreçades a apropar la importància de la cura del 
medi ambient des d’una visió global.  

DESCRIPCIÓ 

Generar una consciència col·lectiva envers 
hàbits de vida sostenible, i mostrar els beneficis 
que aquests tenen per als individus, i també pel 
medi ambient.  
 

− Sensibilitzar a través d’una participació activa i 
atractiva per a la ciutadania. 

− Foment de la xarxa de producció ecològica, 
agrícola i local. 

− Promoció del coneixement i l’apropiació de 
l’entorn natural i rural de Rubí entre els seus 
ciutadans. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadans i ciutadanes de Rubí 

1 setmana de l’Abril coincidint amb la celebració del Dia de la Terra 

Promoció de l’adhesió d’entitats, serveis, 
establiments comercials i particulars. 

Difusió i comunicació dels actes del Dia de la Terra 
a través de: 

- Distribució de 3.500 tríptics informatius. 

- Publicacions a Medis Socials: Facebook i Twitter. 

- Mailing als usuaris del servei (més de 1.000 
usuaris). 

- Web de l’Ajuntament de Rubí: agenda 
municipal, capçalera web i nota de premsa. 

- Anuncis, entrevistes i banners a la premsa local. 

Les activitats que es reiteren durant aquesta 
celebració són: 

- Acte inaugural del Dia de la Terra.  
- Curs d’ introducció a l’hort ecològic. 
- La Fira del Dia de la Terra que acull comerços, 

entitats i projectes sostenibles i altres serveis 
municipals. 

- Visites a les Masies de Rubí que obren les seves 
portes per recuperar la memòria rural de la 
ciutat.  

- Jornada de neteja de l’entorn natural sota la 
iniciativa ‘Caçador de Trastets’.  

- Art Natura. Intervenció artística amb els residus 
recollits en la Jornada de neteja.  

- Curs de compostatge 

Resultats 
Increment de la participació ciutadana i dels 
col·lectius col·laboradors. 

 



	

	

	

SINERGIES AMBIENTALS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Trobada anual per a facilitar un treball transversal i interdepartamental, en quant a l’aplicació 
d’estratègies ambientals. 

DESCRIPCIÓ 

 
Compartir coneixement entre els diferents 
departaments de l’Ajuntament potenciant de manera 
conjunta noves iniciatives i millorar-ne el 
funcionament actual entre departaments en la 
integració d’estratègies ambientals. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Personal de l’Ajuntament de Rubí 

Una jornada anual 

El desenvolupament de l’acció s’estructura seguint 
la següent seqüència 

 

Muntatge expositiu i interactiu dels diferents recursos 
a disponibilitat dels diferents departaments. 

Presentació de la jornada pels caps de 
departament. 

Contextualització de les principals campanyes i 
accions de sensibilització ambiental. 

Dinàmica participativa per a l’ambientalització 
d’actes. 

Exposició de l’estratègia principal a desenvolupar 
de manera transversal. 

Posada en comú de les noves implementacions 
respecte jornades anteriors. 

Dinàmica participativa pel treball transversal 
adreçat a noves propostes i millores. 

Tancament de la sessió. 

 

Resultats 
Implementació de millores ambientals transversals 
per a tots els departaments. 

Increment de la col·laboració i participació 
activa dels diferents departaments, en quant a la 
inclusió d’estratègies ambientals en les seves 
accions.  



	

	

- Grans jocs: Ecojoc de l’Oca i Ecotrivial 
- ‘On va què?’ gran i petit format 
- Exposició: Fes Rutllar el Cicle de la Matèria 

Orgànica 
- Exposició: ‘... I trio perquè em toca!’  
- Conte del reciclatge 
- Joc de l’Ecoconsum 
- Joc de Cartes del Reciclatge 

	

CESSIÓ DE MATERIALS EDUCATIUS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Al llarg de l’any es faciliten materials educatius i de sensibilització ambiental per a la prevenció, la 
reutilització i la gestió de residus. 

DESCRIPCIÓ 

Facilitar recursos a altres ens locals per la promoció 
de la sensibilització ambiental. Com a objectius 
específics es contemplen: 
 

- La reducció de la generació de residus local. 
- L’increment de la recollida selectiva municipal.	 
- Promoure hàbits de sostenibilitat ambiental entre 

la ciutadania 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Centres Educatius, Dependències Municipals i Entitats locals 

Anual 

Promoció de la possibilitat de cessió de materials a 
través de medis socials, catàlegs de recursos per a 
dependències municipals i ens locals.  

Creació de materials per a la sensibilització. 
ambiental de la ciutadania, amb particular atenció 
a la població infantil. 

Cessió d’aquests materials a través de la guia 
d’activitats d’educació pels centres educatius. 

Cessió directa a entitats, associació de veïnals i 
altres serveis de l’Ajuntament. 

La cessió implica la recollida, dinamització i retorn 
de materials per part de l’ens sol·licitant. 

Resultats 
- Ampliació del ventall de materials 

creats. 
- Increment de la demanda anual de la 

sol·licitud de materials  per part de 
centres educatius i ens locals 

 

MATERIALS 



	

	

Col·lecció de Guies de Prevenció de Residus 
Dependències Municipals, Centres Educatius, Llars, Llars 
amb Nadons, Malbaratament Alimentari 

Receptari de recapte amb receptes recollides entre els 
diferents restaurants de la ciutat i ciutadans particulars. 

Menja, separa, composta i planta dossier didàctic per 
al treball  i la implantació del cicle de la matèria 
orgànica als centres educatius. 

Separar és reciclar opuscle per al coneixement de la 
correcte selecció de residus. 

‘Xuleta’ del reciclatge llistat dels residus més freqüents a 
les llars que indica on dipositar-los. 

Els Residus Especials a les Deixalleries informació sobre 
els residus que tenen com a destí final la Deixalleria.  
Ubicacions i horaris de les deixalleries de la ciutat. 
Informació del Servei de Recollida de Restes Vegetals i 
de Mobles i Trastos vells.  
 

	

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Facilitar la informació al conjunt de la ciutadania, de manera enfocada i en clau d’eina funcional i 
positiva. 

DESCRIPCIÓ 

Donar a conèixer la problemàtica ambiental 
associada als residus a través de la creació d’un 
ventall ampli de publicacions i càpsules 
informatives mitjançant diferents canals de 
comunicació. De manera específica es cerca: 
 

- La difusió i tractament de les diferents 
problemàtiques de manera específica. 

- Promoure el canvi d’hàbits sostenibles.  
- Increment de la recollida selectiva. 
- Reducció de la generació de residus per 

càpita. 

OBJECTIUS ENTORN 2.0 

Conjunt de la ciutadania 

Anual 

Dinamització d’un perfil de Facebook i Twitter per 
a la promoció d’esdeveniments i la difusió 
d’informació per a la sensibilització ambiental. 

Dinamització d’un perfil de Pinterest per a la 
promoció d’idees creatives per a la prevenció de 
residus. 

Perfil de Flick’r per a la difusió de imatges 
relacionades amb la participació ciutadana en 
les activitats del servei. 

Creació registre d’usuaris del servei i distribució de 
mailings informatius del servei 

Desenvolupament del nou web de residus 
www.rubi.cat/residus 

Des del 2010 al 2015  

Resultats 
- Ampliació de la difusió i comunicació. 
- Comunicació adreçada al públic 

objectiu específic. 
- Increment de l’adhesió de 

col·laboradors participants de les 
activitats del servei.  

PUBLICACIONS 



	

	

- Prevenció de residus tèxtils. 
- Restauració, manteniment i reparació. 
- Creació de nous objectes funcionals utilitzant 

residus. 
- Elaboració de productes artesanals per a la 

prevenció de residus. 
 

	

ECOTALLERS EN CLAU DE RE  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Tallers monogràfics gratuïts i participatius amb continguts de reutilització i prevenció de residus oberts a la 
ciutadania. 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general de la campanya és generar una 
consciència col·lectiva envers la prevenció de 
residus a la ciutat. D’aquest objectiu general se’n 
despengen tres objectius específics: 
 

- Sensibilitzar a través d’una participació activa i 
atractiva per a la ciutadania. 

- Generar un espai de participació i compromís 
dels ciutadans amb el Servei. 

- Incrementar la visibilitat del Servei. 
 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadans 

Anual amb freqüència mensual 

Programació anual dels monogràfics en base a la 
demanda de l’any anterior. 

Coordinació dels talleristes i espais. 

Comunicació i difusió dels tallers mitjançat: 

• Xarxes socials 
• Mailing 
• Agenda Municipal 
• www.rubi.cat/residus 
• Altres webs associades a l’espai del taller 

Resultats 
- Increment del nombre de participants i 

col·laboradors al llarg dels anys. 
- Increment del nombre de participants i 

establiments disposats a organitzar un 
curs. 

 

PRINCIPALS TEMÀTIQUES 



	

	

- Desmaterialització 
- Malbaratament Alimentari 
- Economia Circular 
- Foment de la reutilització i la reparació 

 
 

	

SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Es tracta d’una iniciativa que es realitza simultàniament arreu d'Europa i que, té com a objectiu, organitzar 
accions de sensibilització sobre la prevenció de residus durant tota una setmana. 
 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general de la campanya és la reducció 
dels residus de la ciutat. D’aquest objectiu general 
se’n despengen els objectius específics: 
 
- Sensibilitzar a través d’una participació activa. 
- Fer coneixedora a la ciutadania de la 

problemàtica envers la generació de residus. 
- Fomentar hàbits alternatius en pro de la 

prevenció de residus, la reutilització i la 
reparació. 

 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania 

Última setmana de Novembre 

Des de l’organització de la SEPR es marca una 
temàtica principal de sensibilització que és la que 
es pretén potenciar durant la organització, però a 
més, s’organitzen altres accions relacionades amb 
la sensibilització de la prevenció de residus. 

Les activitats que es reiteren durant aquesta 
setmana són: 

• La Gran Acció: Fira al carrer que agrupa 
activitats per a tota la família entorn la 
prevenció i la reutilització. 

• ECOtallers en Clau de Re 
• Jornada de Neteja de l’Entorn Natural. 
• ‘Poden donar molt de joc’: recollida de 

joguines de segona mà per a Creu Roja. 

 
Resultats 

- Increment del nombre d’establiments i 
entitats col·laboradores. 

- Increment del número de quilos de 
residus previnguts. 

- Foment d’iniciatives locals per la 
sensibilització de la entorn la prevenció 
de residus. 
 

PRINCIPALS TEMÀTIQUES 



	

	

	

SERVEIS PER A LA PREPARACIÓ PER A LA 
REUTILITZACIÓ I LA REUTILITZACIÓ  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Implementació de dos nous serveis pel foment de la cultura de la Preparació per a la Reutilització (PxR) i la 
reutilització a la ciutat: El Dimecres Manetes i la Trocalleria 
 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general d’aquests serveis és promoure 
una cultura de reparació i la reutilització per a la 
prevenció de residus. D’aquest objectiu general se’n 
despengen altres objectius específics: 
 
- Sensibilitzar a través d’una participació activa. 
- Reduir la generació de residus. 
- Transmetre una nova concepció dels residus 

com a recursos amb un potencial encara 
latent. 

 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania 

Anual  

La Trocalleria és un espai itinerant on es poden 
intercanviar productes, allargant així la seva vida 
útil. 

Aquest sistema d'intercanvis funciona a través de 
tiquets o 'trocs' i la participació està oberta a tota la 
ciutadania. 

El ‘Dimecres Manetes’ és un servei d’autoreparació i 
assessorament per a la reparació. 

Es genera un espai, que mitjançant l’assessorament 
d’un tècnic especialista, el ciutadà pot aprendre a 
reparar els seus petits aparells elèctrics i electrònics. 
El mateix espai disposa d’eines per fer les 
reparacions. 

Resultats 
- Reducció del nombre de residus que 

arriben a la deixalleria i a l’abocador. 
- Increment en el nombre d’usuaris dels 

serveis establerts. 
 



	

	

	

FEM BON ÚS ALIMENTARI  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Els aliments constitueixen un recurs valuós que cal gestionar i consumir amb la màxima cura i 
responsabilitat. L’objectiu n’ha de ser aprofitar tota la seva capacitat nutritiva. Cap aliment, per tant, no 
pot ser mai considerat un residu. Sota aquesta premissa es desenvolupen distintes línies d’acció.  

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general de la campanya és la reducció 
del malbaratament alimentari. D’aquest objectiu 
general se’n despengen els objectius específics: 
 
- Sensibilitzar a través d’una participació activa. 
- Fer coneixedora a la ciutadania de la 

problemàtica envers el malbaratament 
d’aliments. 

- Fomentar hàbits alternatius en pro de la 
reducció de malbaratament de menjar. 

 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania general i Establiments restauradors 

Anual 

Acció Recooperem als restaurants de Rubí. 
Repartiment de carmanyoles i material comunicatiu 
pels excedents de menjar entre els clients. 

Edició i distribució d’una guia per a la prevenció del 
malbaratament alimentari. 

Creació d’elements de suport per a la prevenció 
de malbaratament alimentari: taula de racions i 
planificador de menús setmanals. 

Cursos de cuina de recapte realitzats pels 
restaurants locals i el Mercat Municipal adreçats a 
la ciutadania. 

Recull de receptes de recapte entre ciutadans i 
restauradors i posterior creació d’un receptari 
online. 

Acció de sensibilització i comunicació al Mercat 
Municipal. 

Arrossada de Recapte amb excedents del Mercat 
Municipal durant la SEPR 2014. 

‘3er 2a’: obra teatral interactiva als centres 
educatius públics per a la conscienciació envers el 
malbaratament alimentari. 

‘De l’hort a taula’ cursos de cuina per a la 
prevenció del malbaratament alimentari i de la 
promoció producció agrícola local. 

Resultats 
- Increment del nombre d’establiments 

col·laboradors i ciutadans participants. 
- Amplia difusió entre la ciutadania sobre la 

problemàtica. 



	

	

	

SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Al llarg de l’any s’ofereixen una sèrie d’activitats educatives que es complementen amb una campanya 
educativa de periodicitat anual o bianual amb una temàtica concreta i de varis mesos de durada. 
 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general d’aquestes accions és educar els 
infants en uns hàbits i valors de respecte cap al 
medi ambient. Els objectius específics que se’n 
despengen són: 
- Sensibilitzar a través d’una participació activa. 
- Fomentar hàbits alternatius en pro de la 

prevenció de residus, la reutilització i la 
reparació. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Públic escolaritzat 

Anual 

2008 ‘Els grans jocs dels Residus’. Introducció a les 
aules del nou model de selecció de residus de les 5 
fraccions. 

2009 ‘Fes Rutllar el Cicle de la Matèria Orgànica’. 
Treball transversal en els centres educatius sobre el 
cicle de la matèria orgànica i introducció del 
compostatge i l’hort ecològic com a eines 
educatives. 

2011 ‘... i trio perquè em toca! ’Foment de les 
diferents fraccions de recollida selectiva a través 
del joc i l’aprenentatge a les aules. 

2013  ‘A casa, tria el color i encerta’ Foment de les 
diferents fraccions de recollida selectiva mitjançant 
activitats dinàmiques. 

2014 ‘3er 2a’ obra teatral i activitat per a la 
sensibilització entorn el malbaratament alimentari. 

 
Resultats 

- Participació de milers d’infants. 
- Implicació de tota la comunitat 

educativa: docents, personal del 
menjador, .... 
 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

GRANS CAMPANYES  

GUIA D’ACTIVITATS  

A través de la guia d’activitats d’educació s’ofereix 
la cessió de materials didàctics adreçats a la 
sensibilització en les aules i, també, activitats que 
els mateixos centres poden sol·licitar. Aquestes 
activitats són: 

 

- Visita guiada a la deixalleria municipal i formació 
prèvia a l’aula. 

- Prevenir és reduir. 
- Som els nous compostaires! 
- Què en fem dels residus al Vallès Occidental? 
- Pràctica de producció de biogàs a partir de 

residus orgànics 
- Altres accions a mida pel personal docent... 

 

 



	

	

- Vaixella reutilitzable per a actes de menys de 150 
persones. 

- Vaixella compostable. 
- Cartells informatius sobre la correcta selecció de 

la vaixella compostable. 
- Emplaçament de contenidors de selecció de 

residus en els actes i festes. 
 

	

	

AMBIENTALITZACIÓ D’ACTES POPULARS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Al llarg de l’any, tant els serveis de l’Ajuntament com les entitats municipals són els principals organitzadors 
d’actes populars del nostre municipi. Aquests actes acullen a un gran volum de persones i, 
conseqüentment, generen un gran volum de residus. Aquests esdeveniments  són espais amb un gran 
potencial de sensibilització 
 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general d’aquesta campanya és reduir la 
generació de residus durant els actes i festes 
populars de la ciutat. D’aquí se’n despengen altres 
objectius específics: 
 
- Incentivar l’ús de criteris ambientals a l’hora 

d’organitzar esdeveniments populars. 
- Fomentar  el consum responsable en la 

organització i durant la celebració de grans 
actes. 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Ciutadania  

Anual 

Les comandes de vaixella es gestionen a través del 
Departament de cultura. 

Aquesta vaixella està bonificada en un 80% sempre 
i quan no hi hagi una activitat comercial darrera 
del seu ús. 

Emplaçament de cartells i contenidors per a la 
correcta selecció de la vaixella compostable en 
l’espai de la celebració. 

Resultats 
- Increment anual del consum de vaixella. 
- Increment anual de serveis i entitats que 

fan ús d’aquest servei. 
 

MATERIAL 

COMUNICACIÓ  

Creació d’un catàleg per a entitats i serveis de 
l’ajuntament amb la informació corresponent a l’ús 
de la vaixella compostable i reutilitzable 

Difusió en els medis socials i web municipal. 

Serigrafia dels elements compostables pel foment 
de la seva correcta selecció i/o reutilització. 

Creació de cartells lluminosos informatius per a la 
Festa Major. 

 



	

	

- Papereres i contenidors per a la correcta selecció 
de residus. 

- Catàleg de serveis disponibles per a entitats. 
- Vaixella compostable 

 

	

	

SENSIBILITZACIÓ AMB LES ENTITATS LOCALS  

PÚBLIC OBJECTIU I TEMPORALITAT 

Les entitats locals agrupen un gran volum de ciutadans i desenvolupen accions al llarg de l’any, ja siguin 
internes o bé obertes per tota la ciutadania. Disposen també en moltes ocasions dels seus propis espais. 
Així doncs, pren sentit el treball amb aquest sector de la població a través de múltiples accions de 
sensibilització. 
 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu general d’aquestes accions és la 
sensibilització envers la problemàtica dels residus 
de manera específica. D’aquí se’n despengen altres 
objectius específics: 
 
- Incentivar l’ús de criteris ambientals a l’hora 

d’organitzar esdeveniments populars. 
- Incorporació de criteris ambientals en el 

funcionament intern de les entitats. 

 

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ 

Entitats locals  

Anual 

2009 Intervenció informativa per a la implantació 
del nou model de 5 fraccions. 

2015 Reunió informativa i condicionament dels 
espais amb contenidors i papereres. Propostes per 
a la col·laboració amb el Servei Educatiu de 
Residus. 

Al llar de l’any es convida a les entitats a la 
participació d’actes i esdeveniments organitzats 
des del SER. 

Oferta de formacions específiques a mida per a les 
entitats. 

Resultats 
- Increment del nombre de entitats 

col·laboradores amb el servei. 
- Increment del nombre d’entitats 

sol·licitants de vaixella compostable. 
- Increment del nombre de punts de 

selecció de residus als locals de les 
entitats. 
 

MATERIAL 
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7.4.  ANNEX IV:  LLISTAT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS  

 

 TIPUS NOM ADREÇA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 

1 Administratiu Masia de Can Serra 
C/ del Pont de Can 
Claverí, s/n 

1537 

2 Administratiu Arxiu Municipal (local 1) C/ Dr. Robert, 16 155 

3 Administratiu Territori 
C/ Margarida Xirgu, 4/ 
Pl. Pla P 

887 

4 Administratiu OAC - Serveis Centrals C/ N. Menard, 17 315 

5 Administratiu Oficina de Compres C/ N. Menard, 6 111 

6 Administratiu 
Centre de Recursos 
Pedagògics 

C/ Numància s/d 

7 Administratiu Policia Local 
Ctra. De Terrassa, 118-
220 

786 

8 Administratiu Edifici APEUS Ctra. Terrassa, 116 4882 

9 Administratiu Plànol de la ciutat Passeig de la Riera, 114 106,1 

10 Administratiu Servei a l'edificació Passeig de la Riera, 114 176,52 

11 Administratiu Obres i serveis Passeig de la Riera, 116 151 

12 Administratiu Disciplina-FEIL Passeig de la Riera, 118 112,97 

13 Administratiu Identitat i projecció Pg. Francesc Macià, 65 269 

14 Administratiu 
Oficina Secretaria / Serveis 
Jurídics 

Pg. Francesc Macià, 65 269 

15 Administratiu Ajuntament Pl. Pere Aguilera, 1 781 

16 Administratiu Rubí + D 
Rambleta de Joan Miró, 
s/n 

3222 

17 Altres Deixalleria Av. Cova solera s/d 

18 Altres Parc d'Educació Viària 
C/ Ciudad de Mendoza, 
s/n 

s/d 

19 Altres Magatzem C/ Collita 417 

20 Altres Parc de Neteja C/ Collita s/d 

21 Altres Patronat Font del Ferro C/ Mallorca, 140 s/d 

22 Altres Dipòsit de vehicles C/ Sant Cugat s/d 
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23 Altres Cementiri Municipal Ctra Sabadell, km 13 47 

24 Comercial Mercat Municipal C/ Cal Gerrer, 1 17088 

25 Cultural Sala Exposicions 'Unim' Av. Barcelona, 86 200 

26 Cultural 
Biblioteca Mestre Martí 
Tauler 

C/ Aribau, s/n 7958 

27 Cultural El Castell C/ Castell, 35 s/d 

28 Cultural Teatre Municipal La Sala C/ Cervantes, 126 1217 

29 Cultural Antiga Estació 
C/ Historiador J. Serra, 
2-20 

633 

30 Cultural CC L'Escardívol C/ Joaquím Blume, 28 5854 

31 Cultural Museu el Celler C/ Prim, 51 1523 

32 Cultural 
Servei Joventut Torre 
Bassas 

C/ Sabadell, 20 454 

33 Cultural Ateneu Municipal C/ Xile, 1-3 677 

34 Cultural Telecentre El Pinar s/d 

35 Educatiu Escola Bressol Lluna C/ Barcelona, s/d 

36 Educatiu Escola Bressol la Bruna 
C/ Calderón de la Barca, 
4 

s/d 

37 Educatiu CEE Ca n'Oriol C/ Granada, 31 811 

38 Educatiu Escola Bressol Sol Solet C/ Joaquim Blume, 28 s/d 

39 Esportiu 
Complex esportiu Can 
Roses 

Av. Olimpíades, s/n s/d 

40 Esportiu 
Espai lúdic plaça Lluís 
Companys 

C/  Piàgoras, 10 s/d 

41 Esportiu 
Pista esportiva Castellnou 
SC 

C/ Colera, s/n s/d 

42 Esportiu 
Pista esportiva Castellnou 
SA 

C/ D'Aiguafreda , 1 s/d 

43 Esportiu Pista esportiva Can Sola C/ De Jose Echegaray s/d 

44 Esportiu Pista esportiva ElPinar C/ El Pinar s/d 

45 Esportiu Pista esportiva Les Torres C/ Isaac Peral, 1 s/d 

46 Esportiu Oficina Jocs Esportius C/ Joaquím Blume, 28 s/d 
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47 Esportiu 
Pista poliesportiva Can 
Vallhonrat 

C/ Molins de Rei, 93 s/d 

48 Esportiu 
Camp de Futbol 25 
setembre 

C/ Penedés s/d 

49 Esportiu Poliesportiu la Llana 
C/ Pont de Can Claverí, 
s/n 

4707 

50 Esportiu 
Camp de Futbol de Can 
Fatjo 

C/ Segarra, 12 206 

51 Esportiu Club Frontennis Ca n'Oriol C/ Soria, 1 s/d 

52 Esportiu Pista Pl. Sardana Ctra. Terrassa s/d 

53 Esportiu Pista Francesc Calvo Pg. Les Torres, 2 1894 

54 Esportiu 
Espai de petanca Cova 
Solera 

Pl. Cova Solera s/d 

55 Esportiu Parc de la Pau i la Natura  s/d 

56 Esportiu 
Pista de frontennis Can 
Tapis 

 651 

57 Esportiu 
Pista esportiva Castellnou 
SB 

 s/d 

58 Social Centre Cívic Can Fatjó Av. Castellbisbal, 1 114 

59 Social Serveis Socials Can Fatjó Av. Castellbisbal, 1 s/d 

60 Social AV. Les Torres 
C/ Joan Puig, 2 Ed. 
Jamaica 

70 

61 Social Serveis Socials Zona Nord 
C/ M. Aurelia Capmany, 
s/n 

190 

62 Social Centre Aragonès C/ Marconi, 10, PB 114 

63 Social Rubí Solidari C/ Orso, 4-6 940 

64 Social 
Centre de dia de Salut 
Mental (COS) 

C/ Pitàgores (Progrés), 4 630 

65 Social Serveis a les persones C/ Prim, 35, 3º-1ª 1452 

66 Social AV. Zona Nord C/ Primer de Maig, 43 350 

67 Social AV. Ca N'Oriol C/ Soria, 5 1798 

68 Social 
Agrupación de personas 
mayores 

Ctra. Sabadell, s/n 162 

69 Social AV. 25 de Setembre 
Grup 25 de Setembre, 
local 13 

49 

70 Social Serveis Socials sector 3 
Pl Pla i Pallejà, s/n 
Baixos 

89 
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71 Social Serveis Socials Zona Sud 
Rambleta de Joan Miró, 
s/n 

210 

72 Social 
Centre Sociocultural El 
Pinar 

Urb. El Pinar s/d 

73 Social AV. El Pinar 
Urb. El Pinar, locals 1, 2 
i 3 

s/d 
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